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Het schrijven van dit boekje heeft mij geholpen om mijn gedachten te ordenen en om de Bijbelse betekenis
van de doop en het verbond helder te krijgen. Tijdens het schrijven ontdekte ik steeds meer nieuwe dingen en
kreeg een steeds helderder beeld van de betekenis van de doop en het nieuwe verbond. Ik ben begonnen
met het schrijven hiervan, nadat ik ervan doordrongen was geraakt dat God van ons vraagt dat wij, gelovigen,
ons moeten laten dopen. Toch liep ik over van vragen en onduidelijkheden. Ik was vastbesloten om mij te
gaan laten dopen en gehoorzaam te zijn aan God, maar hoe moest ik dit aan mijn omgeving uitleggen, ik
begreep er immers zelf nog zo weinig van? Toen ben ik begonnen om alle vragen die ik had op te gaan
schrijven en in gebed bij God neer te leggen. Stap voor stap ben ik het toen uit gaan werken. Gaandeweg
werd de Bijbelse betekenis van de doop en het nieuwe verbond steeds duidelijker. Uiteindelijk is dit boekje
het resultaat van deze ‘studie’. Graag wil ik mij verontschuldigen voor al de schrijffouten en de soms
gebrekkige en omslachtige verwoordingen. De tekst is, mijns inziens, nog lang niet kernachtig genoeg en is
soms niet een heldere verwoording van wat ik nu écht wil vertellen. Toch hoop ik dat je de moeite wilt doen
om over de boodschap na te denken en het te onderzoeken in de Bijbel.
Hieronder wil ik in het kort vertellen wat voor mij de aanzet was om over de doop na te gaan denken. Al
verschillende jaren denk ik hierover na, maar pas in het afgelopen jaar is het mij steeds duidelijker geworden
dat de Bijbel alleen maar over een geloofs- of volwassendoop spreekt en niet over een kinderdoop zoals het
doopformulier ons dat leert. Voor mij was dit een grote schok, omdat dit de fundamenten van mijn geloof
raakte. Alles wat ik altijd geleerd had bleek toch niet helemaal in overeenstemming met de Bijbel te zijn,
tenminste wat de visie op de doop en het nieuwe verbond betreft. Ik ben opgevoed vanuit de visie van de
gereformeerde bond en ben altijd stellig overtuigt geweest van de juistheid van de kinderdoop. Totdat ik een
paar jaar geleden door een straatevangelist aangesproken werd die mij er dringend op wees dat ik gedoopt
moest worden. Diezelfde avond zat er een emailtje in mijn mailbox met de tekst: “En nu, wat vertoeft gij? Sta
op, en laat u dopen, en uw zonden afwassen, aanroepende den Naam des Heeren.” (Handelingen 22:16).
Het was alsof God rechtstreeks tot mij sprak en mij op de doop wees. Al mijn zekerheden werden in één klap
aan het wankelen gebracht. Dit was voor mij de aanleiding om vraagtekens bij de kinderdoop te gaan zetten
en te gaan onderzoeken wat de werkelijke Bijbelse betekenis van de doop is.
De afgelopen jaren heb ik regelmatig terug gedacht aan deze gebeurtenis. Bijzonder genoeg gingen wij die
winter op Bijbelgesprekskring het boekje behandelen van ds. Van de Belt ‘Waarom ben jij gedoopt?’. In dat
boekje werd de kinderdoop helder en duidelijk uitgelegd, maar toch kwamen er bij mij veel onbeantwoorde
vragen naar boven. Hoe mooi en helder dat boekje ook was, het gaf me niet de antwoorden die ik zocht.
Telkens weer werd ik door gebeurtenissen aan het denken gezet over de betekenis van de doop, maar het
bleef voor mij onduidelijk hoe ik de doop moest zien. De voorstanders voor de volwassen- en de voorstanders
voor de kinderdoop beroepen zich beide op de Bijbel en dat maakte het voor mij uitermate verwarrend.
Dit voorjaar, maart 2009, veranderde er iets waardoor ik er stellig van overtuigt raakte dat de Bijbel de doop
uitlegt als een geloofsdoop. Dit gebeurde naar aanleiding van een Bijbelgedeelte dat ik las in Handelingen 2.
Het leek wel alsof ik een pasklaar antwoord aangereikt kreeg toen ik vers 38 las, alsof het precies voor mijn
situatie en vragen geschreven was. Nu zou ik er zo overheen lezen, maar toen werd ik écht gegrepen door
dat vers, alsof het licht erop viel. Ik las: “Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van
Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen”. Ik voelde ik
écht, en wist héél zeker, dat dít Gods antwoordt was op al de vragen waar ik al zo lang mee worstelde. Het
was mij volkomen helder dat ik me moest laten dopen om bevrijd te worden van mijn zondige verleden! Toen
heb ik voor God de keuze gemaakt om Hem te onvoorwaardelijk te gehoorzamen en gehoor te geven aan de
oproep om Hem te volgen door mij te laten dopen in de Naam van Jezus Christus.

Hoewel ik het toen nog niet zo goed begreep ben ik van toen af aan de Bijbel grondig gaan bestuderen en
onderzoeken over wat daar over de doop en het verbond geschreven is. Dit resulteerde in een totale
verandering van mijn inzicht op de doop en op het verbond en kwam tot de conclusie dat de Bijbel en hele
ander betekenis geeft aan de doop dan onze formulieren. Dit was een grote schok, maar tegelijk ook een
openbaring. Heel veel puzzelstukjes die ik nergens kwijt kon, vielen op zijn plek. Bijbelteksten die ik nooit
begrepen had ben ik nu gaan begrijpen! Hier ben ik razend enthousiast over geworden, het is alsof het licht is
aangegaan! Toch is het ook een heel pijnlijke ontdekking, omdat iedereen in mijn nabije omgeving hier totaal
anders over denkt…. Er is een grote kloof gekomen nadat ik deze beslissing genomen had… Ik voel het
onbegrip en de weerstand, het verschil van inzicht en uitleg, een diepe pijnlijke kloof van verwijdering…. En
dat is nu juist wat ik NIET wil!!!
Juist dít motiveert mij om dit boekje te gaan schrijven! Omdat wij qua visie op de Bijbel écht niet zover uit
elkaar staan als dat het misschien lijkt! De Bijbel is de énige Rost in de branding, er is NIETS anders in dit
leven om houvast in te vinden, het is álleen de Bijbel, Gods Woord!!! Mijn enige hartsverlangen en mijn enige
levensdoel op deze aarde is om déze God te leren kennen zoals Hij is! Ook al is dat heel anders dan wat ik
altijd dacht. Daarom ben ik dit boekje gaan schrijven, in de hoop dat dit boekje ons zal helpen om weer bij
elkaar te komen, om ons samen uit te strekken naar God om Hem te leren kennen zoals Hij is en dat wij
zullen ontdekken en zien hoe heerlijk, glorierijk en liefdevol Gods Woord is. Ik geloof dat God vol majesteit,
ontferming, heiligheid en vrolijkheid is, een geweldig eeuwig Opperwezen, Die overloopt van liefde voor ons,
Zijn verloren beelddragers. Hij is dé Levensbron! Heel de schepping getuigt daarvan. Het is mijn
hartsverlangen om Die heerlijke God te leren kennen en Zijn overweldigende liefde te ervaren.
Daarom wil ik de God van de Bijbel in alles onvoorwaardelijk gehoorzamen en doen wat Hij van ons vraagt,
omdat ik geloof dat Hij Zichzelf aan ons openbaard in Zijn Woord en door Zijn Geest. Ik geloof dat deze God
altijd het ALLERBESTE met ons voor heeft! Hij bewijst het Zelf heel de Bijbel door dat Hij ons vertrouwen
volledig waard is en dat Hij nog nooit iemand beschaamt heeft! Wat mij steeds duidelijker wordt is dat de
Bijbel op het punt van de doop en het nieuwe verbond toch hele andere dingen laat zien dan de
gereformeerde geloofsleer. Steeds meer raakte ik ervan overtuigd dat de Bijbel het over een geloofsdoop
heeft en dat de Bijbelse doop iets heel anders is dan de besnijdenis.
In de Bijbel lezen we over de Heere Jezus, de Zoon van God, Die onze schuld droeg, de straf voor onze
zonden betaalde, en ons weer terug bracht bij God. Jezus opende de weg voor de Heilige Geest Die ons Zijn
gaven geeft; heerlijke wonderen van herstel, genezing, bevrijding en opbouw. Door te geloven en gedoopt te
worden in de Naam van Jezus Christus, ontvangen wij vergeving van onze zonden en staan wij op in een
nieuw leven. Door de doop gaan wij het nieuwe verbond binnen en door handoplegging ontvangen wij het
zegel van het nieuwe verbond: de Heilige Geest. Hij leert ons te leven in overwinning, kracht en heerlijkheid.
De Heilige Geest is onze Onderwijzer, Helper en Leidsman, Hij leert ons hoe wij leven moeten. Hij hersteld
het Beeld van God in ons, wat wij in het Paradijs verloren hebben. De Heilige Geest leert ons te leven zoals
Jezus, in een herstelde relatie met God vol levensvreugde en heerlijkheid, wonderen, bovennatuurlijke
krachten, licht en blijdschap. We zullen overweldigd worden door Gods liefde en overvloedige zegeningen.
Dát is het nieuwe verbond. Het is de doop van het nieuwe verbond! Dit laat de Bijbel ons duidelijk zien!
De doop is een éénwording met het Offer van het nieuwe verbond: Jezus Christus. Door te geloven en
gedoopt te worden in de Naam van Jezus Christus, worden wij één met Hem en ontvangen wij vergeving van
onze zonden, omdat Hij voor ons gestorven is en onze straf droeg. Wij worden mét Hem gekruisigd en
begraven en door de kracht van de Heilige Geest, Die Jezus opwekte uit de dood, worden ook wij opgewekt
en staan op in een nieuw leven. Door het geloof en de doop worden wij wedergeboren en gereinigd van onze
zonden! In de Bijbel is het geloof en de doop één, het hoort onlosmakelijk bij elkaar! Zonder geloof is er geen
doop mogelijk, en zonder doop is het geloof niet vervult. Daarom moeten wij ons laten dopen, om ons geloof
te vervullen! Wij gaan door de doop dóór Jezus’ Offer het nieuwe verbond binnen en zijn dóór Hem heilig voor
God. Door handoplegging ontvangen wij het zegel van het nieuwe verbond: Zijn Heilige Geest. Hij zal in ons
komen wonen en ons vormen en gelijk maken naar het Beeld van Jezus Christus. Deze visie op de doop is
volledig in overeenstemming met de profetieën en de evangeliën uit het Oude en Nieuwe Testament!
Daarom ben ik, in het besef dat ik mij niet in onze kerk kan laten dopen, op zoek gegaan naar een gemeente
waar dat wel kan. Zo kwam ik bij Christengemeente de Doorbrekers in Barneveld terecht. Steeds meer raak
ik ervan overtuigt dat de nieuw testamentische visie, die deze gemeente naleeft, in overeenstemming is met
wat de Bijbel ons leert en laat zien. De preken die ik van hen heb gehoord zijn volledig in lijn met de Bijbel.
Luister zelf maar op: www.doorbrekers.net.
Christengemeente de Doorbrekers is een totaal andere gemeente als wat ik gewent was, maar toch is dit in
overeenstemming met de Bijbel en met wat er in het Nieuwe Testament beschreven staat. Er gebeuren daar
wonderlijke dingen, de Heilige Geest werkt daar en Zijn gaven zijn daar soms zichtbaar en merkbaar
aanwezig. Dat is nu precies wat er ook in de gemeenten van het Nieuwe Testament gebeurde. Mensen
kwamen tot geloof, werden gedoopt, vervult met de Heilige Geest, mensen genazen (zelfs door het aanraken

van de zweetdoeken van Paulus), duivelen of demonen werden uitgeworpen, mensen profeteerden en
spraken in vreemde talen, prezen God, werden bevrijd en leefden in vrijheid, overwinning en grote vreugde,
ze verheerlijkten de Naam van Jezus, werden gezalfd, kregen visioenen, zagen engelen en ga zo maar door.
Nu gaat het niet om al die spectaculaire dingen, het gaat erom dat mensen het Beeld van God weer gaan
weerspiegelen, wat wij in het Paradijs verloren hebben door de zondeval. Jezus bracht ons weer terug bij
God door onze straf te dragen en zo de weg voor de Heilige Geest te openen. De Heilige Geest hersteld,
bevrijd en geneest mensen om hen zo het Beeld van Jezus gelijkvormig te maken en Jezus is het Beeld van
God! Dóór Jezus kunnen mensen weer in vrijheid, licht en in grote vreugde en blijdschap leven voor God in
Zijn nabijheid. Dat is precies zoals Adam en Eva leefden in het Paradijs. Dát is het uiteindelijke doel van de
kerk en de gemeente. Daarom werkt de Heilige Geest altijd aan herstel, genezing, bevrijding, vernieuwing en
overwinning, omdat wij geschapen zijn om het Beeld van God te dragen en niet om gebrekkig, zondig, zwak
en gebonden door het leven te gaan!
Ik geloof vast dat onze liefhebbende Vader in de Hemel ons volledig wil en kán genezen en bevrijden,
ongeacht met welk gebrek, welke ziekte of zwakte wij ook kampen! God is niet uit op ons ongeluk, maar juist
op ons geluk! En dat begint hier op aarde al, in het heden, nú vandaag! Satan probeert ons te overtuigen dat
dat niet zo is, dat God ons gebrekkig maakt, pijnen en moeiten geeft, dat Hij ons beproeft om ons dichter bij
Hem te brengen en dat wij zo naar Hem toe groeien, dat we droefheid naar Hem zullen ervaren en meer naar
Hem zullen verlangen. Dat is één grote leugen (Jakobus 1:13)! God is juist een goede God! Hij heeft ons juist
onuitsprekelijk en eindeloos lief, Hij wil ons zegenen, Hij is onze Heelmeester! Onze Geneesheer en onze
Medicijnmeester. Hij geeft ons vreugde, blijdschap, gezondheid en Hij doet ons stralen van geluk!
Jezus genas iedereen die tot Hem kwam! Wij hoeven het niet zelf te doen, we hoeven onze gebreken alleen
maar in geloof bij God te brengen en Hij zal ons leiden naar overwinning, bevrijding, genezing en vrijheid.
God zal het Zelf doen! En daar gebruikt Hij ons, Zijn Gemeente, voor. Wij zijn het Lichaam van Christus en
door ons heen raakt Jezus mensen aan. Daarom gebeuren er misschien vreemde en bovennatuurlijke dingen
in die kerk. Het is de weg naar herstel, het leveren van een strijd tegen duivel en de gevolgen van de zonden,
met als uiteindelijke doel om in vreugde, zegeningen, overwinning, licht, vrijheid, bovennatuurlijke krachten en
vol van Gods liefde te wandelen met Jezus naar Gods Beeld. Hier op aarde is er altijd de strijd tegen de
duivel en de zonde, dus is er altijd herstel, genezing, bevrijding en overwinning nodig. Maar straks in de
hemel zal alles volmaakt zijn, iedereen zal volmaakt Gods Beeld weerspiegelen!
In dit boekje wil ik uitleggen waar deze visie op gefundeerd is. Het is absoluut niet mijn intentie om alle
misstanden in de kerk recht te gaan zetten, ik wil alleen uitleggen wat het nieuwe verbond betekent en
waarom wij gedoopt moeten worden. Ik ben me bewust dat ik nog lang niet alles weet. Er is vast genoeg op
mijn visie aan te merken en sommige dingen snap ik ook nog niet helemaal. Onderzoek daarom ook zelf wat
God in Zijn Woord aan ons openbaard en bid of de Heilige Geest het ons wil uitleggen en openbaren. Ik
geloof dat als we beginnen bij het begin, door gedoopt te worden, dat de rest steeds duidelijker zal worden.
De doop in Jezus’ Naam is de sleutel, het is de Deur waardoor we Gods Koninkrijk binnen gaan. Alle
zegeningen zullen ons dan toegeworpen worden. Dit zegt Jezus in Matthéüs 6:33 “Maar zoekt eerst het
Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden”. In Matthéüs 3:15 laat
Jezus ons zien hoe wij Zijn gerechtigheid ontvangen en Zijn Koninkrijk binnen gaan, namelijk door te geloven
in Hem en gedoopt te worden in Zijn Naam (in §1.1 van dit boekje zal ik verder uitleggen hoe ik dit zie). Hier
moeten we dus mee beginnen, door te geloven en gedoopt te worden, en al het andere zal ons dan
toegeworpen worden!
Voor de duidelijkheid zeg ik het nogmaals, dit boekje heb ik geschreven om heel eerlijk uit te leggen waarom
ik deze stap ga zetten, hoe ik hiertoe gekomen ben en wat mijn visie op de doop en het nieuwe verbond is. Ik
wil absoluut niemand kwetsen, verwijten, pijn of verdriet doen. Het is mijn verlangen om de kloof van
weerstand en onbegrip te overbruggen en ik geloof dat dát kan. Door ons volledig te laten leiden door Jezus
en ons oog op Hem gericht te houden, want dan is er een eenheid die kerkmuren overstijgt en kloven
overbrugt. Het is mijn hartsverlangen om elkaar lief te blijven hebben, te waarderen en respecteren in het
vertrouwen dat de Heere Jezus een ieder van ons op de plek brengt waar Hij ons gebruiken zal om Zijn licht
en liefde te verspreiden tot opbouw van Zijn heerlijk Koninkrijk. Ik hoop dat dit boekje je zal helpen om het
evangelie beter te gaan begrijpen in het licht van het nieuwe verbond en dat je de grandioze vreugde zal
gaan ontdekken en beleven van de vergeving van zonden, het ontvangen van God gerechtigheid en het
eeuwige leven, wat Jezus voor jou verworven heeft. Dan zal er niets meer zijn wat je zal kunnen scheiden
van Gods eeuwige liefde voor jou. Dát is haast té groot, té geweldig en té wonderlijk voor woorden! Als je dát
ontdek en ervaar zul je jubelend door het leven gaan, vervult met blijdschap, plezier, vrolijkheid en vreugde!
Met deze bedoeling heb ik dit boekje geschreven. Voel je desniettemin absoluut niet verplicht om dit boekje te
lezen, doe ermee wat je wilt!
Veel leesplezier en een hartelijke groet,
Dieck van Maanen (September 2009)

Uit de onderstaande Bijbelverzen blijkt duidelijk dat de doop een gevolg is van het geloof. Het is een opdracht
van Jezus. Door het geloof en de doop worden onze zonden afgewassen, wij worden wedergeboren.

Markus 16:16
Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig
worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd
worden.

Handelingen 19:5-6
En die hem hoorden werden gedoopt in den Naam van
den Heere Jezus. En als Paulus hun de handen
opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij
spraken met vreemde talen, en profeteerden.

Handelingen 2:38
En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u
worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot
vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen
Geestes ontvangen.

Titus 3:5
Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der
rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn
barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en
vernieuwing des Heiligen Geestes;

Handelingen 8:36-37
En alzo zij over weg reisden, kwamen zij aan een zeker
water; en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat
verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide:
Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd.
En hij, antwoordende, zeide: Ik geloof, dat Jezus
Christus de Zoon van God is.

1 Korinthe 12:13
Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam
gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij
dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één
Geest gedrenkt.

Handelingen 16:33-34
En hij nam hen tot zich in dezelve ure des nachts, en
wies hen van de striemen; en hij werd terstond gedoopt,
en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis, en zette
hun de tafel voor, en verheugde zich, dat hij met al zijn
huis aan God gelovig geworden was.

Kolossenzen 2:11-13
In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die
zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het
lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van
Christus; Zijnde met Hem begraven in den doop, in
welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof
der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt
heeft. En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden,
en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt
met Hem, al uw misdaden u vergevende;

Handelingen18:8
En Crispus, de overste der synagoge, geloofde aan den
Heere met geheel zijn huis; en velen van de Korinthiërs,
hem horende, geloofden, en werden gedoopt.

Handelingen 22:16
En nu, wat vertoeft gij? Sta op, en laat u dopen, en uw
zonden afwassen, aanroepende den Naam des Heeren.

Lukas 7:29-30
En al het volk, Hem horende, en de tollenaars, die met
den doop van Johannes gedoopt waren,
rechtvaardigden God. Maar de farizeeën en de
wetgeleerden hebben den raad Gods tegen zichzelven
verworpen, van hem niet gedoopt zijnde.

Galaten 3:27-29
Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij
Christus aangedaan. Daarin is noch Jood noch Griek;
daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man
en vrouw; want gij allen zijt één in Christus Jezus. En
indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams
zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.

Johannes 3:3-5
Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar,
voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren
worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. Nicodémus
zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu
oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders
buik ingaan, en geboren worden? Jezus antwoordde:
Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren
wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods
niet ingaan.

Romeinen 6:3-5
Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus
gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan
met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat,
gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de
heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des
levens wandelen zouden. Want indien wij met Hem één
plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo
zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner
opstanding;

De doop is een doop van het verbond, dat zal iedereen met mijn eens wezen. Toch geloof ik dat het verbond
een hele andere betekenis heeft dan dat wij denken. Het is een doop van het nieuwe verbond en heeft
uiteindelijk niets met de besnijdenis van het oude verbond te maken. Als de doop gebaseerd zou wezen op
de besnijdenis, waarom wordt er in het Nieuwe Testament alleen over een volwassendoop gesproken en niet
over de kinderdoop? Als de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen zou dit in het Nieuwe Testament
zeker voor moeten komen of in een ieder geval genoemd moeten worden. Maar het Nieuwe Testament
spreekt alleen maar over volwassenen die tot geloof komen en gedoopt worden. Er zijn goede verklaringen
voor om het logisch en aannemelijk maken dat de kinderdoop niet in de Bijbel voorkomt en genoemd wordt.
Maar het blijft als een paal boven water staan dat de Bijbel NIET over een kinderdoop spreekt!
Een argument voor de kinderdoop is bijvoorbeeld dat er een onderscheid is tussen de gevestigde kerken en
de kerken van het zendingsveld (eerste gemeenten). De heidenen van het zendingsveld behoorden nog niet
tot het verbondsvolk, maar zodra zij tot geloof kwamen moesten zij ingelijfd worden in het verbond en werden
dus (meestal als volwassenen) gedoopt. Dat is ook de situatie van de eerste gemeenten ten tijde van Paulus’
zendingsreizen. Aannemelijk is dat de Bijbel om deze reden dan ook niet over de kinderdoop spreekt. Wij zijn
als christenen geboren en behoren door het geloof tot het verbondsvolk. Daarom behoren wij onze kinderen
te dopen net zoals Israël zijn kinderen besnijden moest.
Dit argument lijkt heel sterk, maar komt voort uit een verkeerde visie op het nieuwe verbond. Gods Woord
zegt dat er géén onderscheid meer is tussen het verbondsvolk en de heidenen (Handelingen 15:9, Romeinen
3:22-23, 10:12)! Jezus heeft deze scheidsmuur tussen het verbondsvolk (Joden) en heidenen afgebroken
(Éfeze 2:14). Iedereen is van nature een heiden, van God afgesneden en vervreemd van Hem, wij ook.
Alleen door de wedergeboorte, door het geloof en de doop in Jezus’ Naam, wordt je ingelijfd in het
verbondsvolk Israël, en niet door de kinderdoop. Dat geld ook voor het joodse volk. De doop in Jezus’ Naam
geld voor iedereen die in Hem gelooft. Ook wij moeten gedoopt worden om ingelijfd te worden in het
geestelijke Israël. Dit gebeurd niet door de kinderdoop, maar pas nadat wij geloven in Jezus Christus en
gedoopt worden in Zijn Naam! Daarom moeten ook wij gedoopt worden!!!
Ook wordt er gezegd dat de Heilige Geest in de gevestigde kerken anders werkt dan in zendingssituaties. In
zendingssituaties gebeuren wonderen en tekenen om het Evangelie te bevestigen en om de heidenen ervan
te overtuigen dat God Woord waar is. In de gevestigde kerken wordt het Evangelie aan het verbondsvolk
verkondigt, daar werkt God meer in het hart en niet zozeer door wonderen en tekenen.
In de Bijbel is dit argument nergens terug te vinden, hoe aannemelijk het ook klinkt, het is totaal onbijbels! De
Bijbel zegt immers dat God nóóit veranderd (Maleáchi 3:6, Jakobus 1:17), Hij werkte toen door wonderen en
tekenen en doet dat nu óók nog! Waarom zou Paulus anders uitleggen wat de gaven van de Heilige Geest
betekenen en hoe er in de gemeente met deze gaven omgegaan moet worden? Dat zou dan helemaal niet
nodig zijn als de gaven van de Heilige Geest niet voor ons zouden gelden, maar alleen voor het zendingsveld
en misschien ook voor de Evangelische, Charismatische en Pinksterkerken? In een ieder geval zou er dan
duidelijk in de Bijbel moeten staan voor wíe de gaven van de Heilige Geest dan wel bestemt zijn. Deze
gedachte is daarom ook niet Bijbels te onderbouwen, want het staat gewoon niet de Bijbel. De Bijbel zegt dat
de gaven van de Heilige Geest moeten dienen tot opbouw van de Gemeente (1 Korinthe 14:12)!
Door de doop op de plek van de besnijdenis te zetten is het dopen van baby’s een logische invulling van de
doop. De doop krijgt dan gewoon de betekenis van de besnijdenis. De kinderen moesten besneden worden,
dus wij moeten de baby’s dopen. Dit is misschien een beetje simplistisch gezegd, maar uiteindelijk is de
kinderdoop hier op gebaseerd. Ik ben er van overtuigt geraakt dat dat een verkeerde uitlegging is. Lees maar
wat de Bijbel over de doop zegt. De Bijbel zegt dat de doop een éénwording is met Christus, dat wij mét Hem
gekruisigd worden, begraven worden en mét Hem opstaan in een nieuw leven.
In Kolossenzen 2:11-15 wordt dat precies zo uitgelegd. Wij worden afgesneden van ons oude zondige leven
en staan op in een nieuw Godzalig leven. Dát is het besneden worden van hart (Deuteronomium 30:6). en
heeft niets te maken met de besnijdenis van het oude verbond (in §1.14 leg ik dit verder uit). De besnijdenis
van het oude verbond was daar wél een beeld van, je werd dan apart gezet voor God en je gaat behoren tot
het volk van God. Zo word je door de doop besneden van hart, ingelijfd in Gods verbondsvolk en wordt je een
nakomeling van Abraham. Je wordt een hemelburger, apart gezet voor God en ga behoren tot het huisgezin
van God. Dat kan alleen dóór het geloof, want als je niet in Jezus gelooft, hoe kunnen dan je zonden
vergeven worden? Abraham was een vader van alle gelovigen, als je niet gelooft hoe kun je dan een kind van
de gelovige Abraham zijn? De kinderdoop is daarom ook niet logisch. Door gedoopt te worden geef je
getuigenis van je geloof. Baby’s kunnen dan nog niet, omdat ze nog niet bewust geloven. Baby’s en kleine
kinderen zijn geheiligd door hun gelovige ouders (1 Korinthe 7:14), totdat ze zelf bewust kunnen kiezen en op
eigen benen kunnen staan. Dan kunnen ze gedoopt worden om getuigenis te geven van hun geloof in Jezus
Christus.

In de tijd van Abram en Saraï was een verbondssluiting een bekent ritueel. Deze verbondssluiting drukte de
meest krachtige relatie en verbintenis uit die maar mogelijk is! Nu zien wij dat God dit symbolische ritueel van
een verbondssluiting gebruikt om Zijn liefdesrelatie voor de mensen duidelijk te maken. Een verbond bestaat
altijd uit een vast patroon van elementen die we in elk verbond zien terugkeren. Een verbondssluiting was
een symbolisch ritueel om elkaar in te dekken en er zeker van te zijn dat de gemaakte afspraken altijd
nagekomen zouden worden (Zie Bijbelse encyclopedie). Dat ging als volgt te werk:







Alle overeenkomsten werden vastgelegd.
Er werd een verbondsmaaltijd gehouden. Die bestond uit brood en wijn, wat de symbolische betekenis
had van vlees en bloed. Men was bereid om het leven voor elkaar af te leggen.
Vervolgens sneden ze offerdieren in de lengte door midden en legden de twee helften tegenover elkaar.
In het midden van de halve dieren ontstond een bloedstraat of bloedrivier.
Door deze bloedstraat werd dan gelopen en de overeenkomsten (zegeningen) van het verbond werden
uitgesproken. Ze spraken beloften van trouw aan elkaar uit en maakten afspraken die nooit verbroken
konden worden.
Op de terugweg werden de vloeken of straffen uitgesproken voor als het verbond gebroken werd. Het
offer had de symbolische betekenis dat diegene die het verbond verbrak net zoals de offerdieren in
tweeën gehouwen mocht worden (Jeremia 34:18-20).
Het verbond werd bezegeld door dingen uit te wisselen zoals:
 Kleding/mantels. Dit betekende: jij krijgt mijn gezag en ik krijg jou gezag, wat van mij is is nu ook
van jou en wat van jou is is nu ook van mij.
 Wapens, met de betekenis, jou kracht is nu mijn kracht, mijn kracht is nu jou kracht, jou vijanden
zijn nu mijn vijanden en mijn vijanden zijn nu jou vijanden.
 Bloed, door een kerf te maken in het lichaam en de wonden tegen elkaar te drukken zodat het
bloed van beide partijen zich vermengde, met als betekenis, jou leven is mijn leven en mijn leven
is jou leven. Ik ben je altijd trouw. Later zou altijd dit lidteken zichtbaar zijn als teken van het
verbond (“Zie, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd” zegt God in Jesaja 49:16).
 Het zweren van een eed bij hun God en maakten Hem tot hun derde Verbondspartner.

Dit patroon van het verbond is ook in de Bijbel terug te vinden. Zo heeft het verbond met Abraham, het
verbond met Israël en het nieuwe verbond dat gesloten werd door Jezus een steeds terugkerend patoon. In al
deze verbonden zien wij volgende rijtje terugkeren. Dit is het schema van het verbond en laat de liefdesrelatie
zien, de verbinding (of het verbond), tussen God en ons mensen:
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Door dit schema toe te passen op het verbond met Abraham, Israël en het nieuwe verbond, krijgen wij een
helder beeld van de plaats en de bedoeling van de doop in het verbond. Als we de inhoud van het verbond
gaan begrijpen zullen we een helder beeld krijgen van Gods diepste verlangens en Zijn eindeloze passionele
liefde voor de mensen. Hij wilde het verbond dat verbroken werd in het Paradijs weer herstellen. Jezus
realiseerde dit! Jezus herstelde de relatie tussen God en de mensen, Jezus sloot een nieuw verbond, een
eeuwig verbond!
Op de volgende bladzijde heb ik een schematische weergave gemaakt van de verbond met Abraham, het
verbond met Israël en het nieuwe verbond. Hier trek ik de conclusie uit dat de (geloofs)doop een essentieel
onderdeel is van het verbond. Het is heel wat anders dan de besnijdenis. Zonder de doop in Jezus’ Naam
kunnen wij het nieuwe verbond niet binnen gaan en kunnen wij de Heilige Geest en Zijn gaven niet
ontvangen. Ons geloof is dan nog niet af. Ik zeg niet dat je niet behouden kunt worden zonder gedoopt te zijn,
want we worden behouden door het geloof. Maar door de doop gaan we het nieuwe verbond binnen en
maken ons geloof af (Matthéüs 3:15, §1.1), het wordt dan werkelijkheid in ons leven.
De Bijbel zet de doop en de besnijdenis NIET op één lijn! In volgende overzicht zien we dat de besnijdenis
het zegel van het verbond met Abraham was, terwijl de doop de verbondssluiting is van het nieuwe verbond.
Door de doop gaan we door de bloedstraat en worden wij één met het Offer van het nieuwe verbond, Jezus.
Door dit verbond zijn wij één met God. Net als in een huwelijk is er geen sprake meer van twee individuen,
maar het is één echtpaar. Zo worden wij door gedoopt te worden in Jezus’ Naam één met God, wij worden
onlosmakelijk verbonden met Hem. Hij woont dan in ons met Zijn Heilige Geest en wij zijn ín Jezus één met
Zijn Lichaam, wij worden kinderen van God.

Verbond

Het verbond met Abraham:

Het oude verbond met Israël:

Het nieuwe verbond in Jezus Christus:

Belofte

Genesis 17:7-8 “En Ik zal Mijn verbond oprichten
tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in
hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te
zijn tot een God, en uw zaad na u. En Ik zal u, en
uw zaad na u, het land uwer vreemdelingschappen
geven, het gehele land Kanaän, tot eeuwige
bezitting; en Ik zal hun tot een God zijn.”

Exodus 19:4-6: “Gijlieden hebt gezien, wat Ik den
Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der
arenden gedragen en u tot Mij gebracht hebt. Nu
dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult
gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo zult gij
Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse
aarde is Mijn; En gij zult Mij een priesterlijk
koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de
woorden, die gij tot de kinderen Israëls spreken
zult.”

Jeremia 31:33-34: “Ik zal Mijn wet in hun binnenste
geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun
tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en
een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den
HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun
kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE;
want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en
hunner zonden niet meer gedenken.” (zie ook
Deuteronomium 30, Ezechiël 36,  alle beloftes
met betrekking op het herstel van Israël)

Zegen

Abraham was trouw aan Gods verbond en geloofde
God, daarom ontving hij de zegen van het verbond:
Op hoge leeftijd kreeg hij een zoon Izak (Genesis
21) en werd de vader van alle gelovigen (Galaten
3:9, Romeinen 4:11-13).

Door het houden van de wet die geschreven was in
het verbondsboek Exodus 20 t/m 23 ontvingen zij de
zegen uit Deuteronomium 28:1-14.

Alle zegeningen van het oude verbond: “Want
zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja,
en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door
ons” (2 Korinthe 1:20). De zegen van Abraham en
de belofte van de Heilige Geest (Galaten 3:13-14).

Vloek

De dreiging van het offer, bij verbreking van het
verbond moest diegene net als het offer in tweeën
gehouwen worden. God gaat Zelf tussen de
offerdieren door en neemt daarmee de vloek van
het verbond voor Zijn rekening.

De vloeken uit Deuteronomium 28:15-68, dit is de
vloek van de wet.

Weggenomen op Golgotha door Jezus Christus
(Galaten 3:13). De vloek is er dus niet meer!

Verbondsmaal

Abram at een verbondsmaal (brood en wijn) met
Melchizédek (vertegenwoordiger van God) (Genesis
14:18-20).

Mozes en de zeventig oudsten van Israël aten en
dronken met God een verbondsmaal op de berg
Sinai (Exodus 24:9-11).

Het avondmaal  een verbondsmaaltijd, dit is een
overwinningsmaaltijd, het teken van Zijn vlees en
Zijn bloed dat voor ons werd verbroken en vergoten.
Een teken van het nieuwe verbond met God, dat
enkel uit zegeningen bestaat, het is dus een
feestmaaltijd van de herstelde relatie tussen God en
de mensen. Het nieuwe verbond is werkelijkheid
geworden, er is verzoening gedaan door Jezus.

Offer

Hij offerde een offer en God ging alleen tussen de
offerdieren door, want het verbond ging alleen van
God uit (Genesis 15:8-21)

Mozes nam de helft van het bloed van het offer en
sprenkelde dit op het altaar en de andere helft
sprenkelde hij over het volk (Exodus 24:6-8).

Jezus werd Zelf hét Offerlam en droeg onze vloek.
Net als de offerdieren bij Abrahams verbond met
God. Aan het kruis werd Zijn lichaam verbroken, Zijn
bloed vloeide, Hij werd het offer van het nieuwe
verbond! Toen Zijn Geest van Zijn lichaam werd
gescheurd scheurde het voorhangsel (Matthéüs
27:50-51). Toen werd het nieuwe verbond gesloten
door de bloedrivier van Zijn bloed, door het
voorhangsel heen  weer vrije toegang tot God.
Hebreeën 10:20 spreekt hierover, namelijk een
verse levende weg door het voorhangsel heen. Dit
is het Verbondsoffer wat in tweeën werd gescheurd,
Zijn Lichaam voor ons verbroken en gescheiden van
Zijn Geest. De weg naar een nieuw leven is nu vrij.
We hebben nu vrije toegang tot God.

Doop

Genesis 22:13b: “En Abraham ging, en nam dien
ram, en offerde hem ten brandoffer in zijns zoons
plaats.” De offerdienst wijst heen naar de doop in
Christus (Jezus wordt in het nieuwe verbond het
Offerlam. Wij worden in Zijn Naam gedoopt, wij
worden één met het Offer) (vergelijk met Leviticus
1:4, 4:24, 16:21-22).

Door de hand op het offer, of op de kop van het
offerdier, te leggen werd je één met het offer dat
voor jou zonden gebracht werd (Leviticus 1:4, 4:24,
16:21-22). Zo worden wij ook één met Jezus door in
Zijn Naam gedoopt te worden (Romeinen 6:5,
Galaten 3:27).

Door gedoopt te worden in de Naam van Jezus
worden wij één met het Offer en gaan wij het nieuwe
verbond met God binnen, door de bloedstraat van
het bloed van Jezus. We worden met Hem
gekruisigd, met Hem begraven in Zijn dood en staan
met Hem op in een nieuw leven. Het oude verbond
is nu hersteld en de zondeval is teniet gedaan. We
zijn verzoend met God! Daarom is het zó belangrijk
om in Jezus’ Naam gedoopt te zijn!

Zegel

Het zegel van het verbond was: De
naamsverandering van Abram en Saraï naar
Abraham en Sara en ze kregen het teken van de
besnijdenis (Genesis 17).

God kwam bij hen komen wonen in de Ark van het
Verbond. Het zegel van het verbond waren de 2
stenen tafelen van de wet.

Als zegel van dit nieuwe verbond ontvangen wij de
Heilige Geest (2 Korinthe 1:22, Éfeze 1:13, Éfeze
4:30), Die ons leert leven naar Gods wil.

Omwisseling

De omwisseling was: Abraham gaf zijn tienden aan
Melchizédek en ontving de zegen van God (Genesis
14). Abraham gaf God zijn eniggeboren zoon Izak,
God gaf aan de nakomelingen van Abraham Zijn
eniggeboren Zoon Jezus! (Genesis 22, Hebreeën
10:12

De omwisseling was: de Israëlieten moesten hun
gaven geven voor de bouw van de tabernakel. Dan
zou God bij hen komen wonen (Exodus 25:8).
Verder moesten ze hun eerstgeboren zonen lossen
en het eerstgeboren vee en de eerste vruchten en
opbrengst van het land offeren (Exodus 34:20, 26).

De omwisseling van het nieuwe verbond is: Wij
geven het beste van onze overvloed aan God
(tienden) en wij ontvangen Gods overvloedige
zegen (2 Korinthe 9:6, Maleáchi 3:10, Hebreeën
7:6). Alles wat wij in onszelf hebben geven wij aan
God en wij ontvangen in Jezus Christus al de
volheid van God. Wij geven Hem onze zonden,
gebreken, ziektes, vloek, pijnen, gebondenheid en
ons verdriet, wij geven alles aan Hem, ons geld en
ons hele leven. Wij ontvangen Zijn gerechtigheid,
vrede, bevrijding, vreugde, gezondheid, overvloed,
gezag (Matthéüs 28:18-20, Markus 16:15-18),
zegen, wapens (Éfeze 6:10-17), Naam (Johannes
16:23) en het eeuwige leven.

Beproeving

Abraham kon kiezen, op God vertrouwen of niet
(Genesis 22). Hij koos voor God en gehoorzaamde
Hem. Toen kon God Zijn liefde laten zien en
Abraham werd rijk gezegend en beloond door God,
omdat hij eenvoudig geloofde en deed wat hem
opgedragen was.

Het volk Israël werd voor de keuze gesteld om voor
of tegen God te kiezen. (Deuteronomium 30:19).

Jezus werd verzocht in de woestijn. Hij kon kiezen
net als Adam en Eva. Jezus was en bleef trouw aan
Gods verbond en overwon zo Satan (zie Matthéüs
4, Markus 1, Lukas 4). Wij kunnen ook vrijwillig
kiezen, voor God of tegen God. Ook wij worden voor
deze keuze gesteld (Johannes 1:12, 3:16, 5:24,
Spreuken 8:35-36). Ons geloof word ook beproeft.

Jezus Christus sloot een nieuw verbond toen Hij gekruisigd werd op Golgotha. Zijn lichaam werd verbroken
en van Zijn Geest gescheiden net zoals het offer van Abraham dat in tweeën werd gedeeld. Jezus sloot een
nieuw verbond en Hij werd Zelf het Offer dat geslacht werd! Als wij gedoopt worden, worden wij één met het
Offer, Jezus Christus, en gaan wij het nieuwe verbond binnen door de bloedstraat van Zijn bloed dat voor ons
werd vergoten. Wij worden mét Hem gekruisigd en begraven en staan met Hem op in een nieuw leven. Dát is
het bad van de wedergeboorte waar Titus over spreekt. De doop is een éénwording met het Offer van het
verbond, net zoals de Israëlieten gereinigd werden door de hand op de kop van het offerdier te leggen en zo
één werden met het offer. Zo worden ook wij gereinigd van onze zonden door ons geloof te stellen op Jezus
Christus. Door de doop worden wij één met Hem, het Offer van het nieuwe verbond.
Waarom moest Jezus dan sterven? Omdat het verbond met God verbroken was! Een verbond werd gesloten
onder de voorwaarde dat, zodra het verbroken werd, de verbondsbreker dan net als het offer bij de
verbondssluiting, in tweeën gehouwen moest worden (zie Jeremia 34:18-20), hij moest sterven. Daarom
moeten wij allemaal sterven, omdat het verbond met God verbroken is. Wij zijn geschapen naar het Beeld
van God, om voor eeuwig bij God te zijn en Hem vreugde te geven, daarom leeft onze geest eeuwig. Maar
door de zonde zijn wij van God afgesneden en moeten sterven, dat is de vloek van het verbond. Dat betekent
een eeuwige rampzaligheid, want onze geest sterft nooit. We zullen de eeuwigheid buiten God moeten
verblijven. Het verbroken verbond kan alleen hersteld worden als de straf wordt betaald. Dan kan niemand…,
want door de straf zullen wij vernietigd worden. Alleen iemand die sterker is dan de dood kan de straf dragen.
Dat betekent dat die persoon het eeuwige leven moet hebben om de straf van het verbroken verbond te
betalen.
Wie heeft het eeuwige leven? Alleen diegene die volkomen trouw is aan Gods verbond! Hij is door het
verbond één met God, alles wat van God is is van hem en alles wat van hem is is van God. God is eeuwig,
Hij heeft het eeuwige leven, die persoon heeft dan het eeuwige leven ín God. Het moet dus een volkomen
rechtvaardige mens zijn. Allen DIE mens kan de straf van het verbroken verbond betalen en dragen. Jezus
Christus is DIE mens. Hij werd gezalfd met de Heilige Geest, omdat Hij volkomen zonder zonden was. Hij is
de Rechtvaardige, de Gezalfde, de Christus, de Messias! Daarom moest en kon Hij de straf van het
verbroken verbond dragen. Hij droeg onze straf, Hij kocht ons vrij met Zijn Bloed.
Door één te worden met Jezus, ziet God ons aan alsof wij de straf van het verbroken verbond zelf droegen.
Door gedoopt te worden worden wij één met Jezus. In Jezus zijn wij gekruisigd en begraven. In Jezus staan
wij weer op uit de dood, omdat Jezus dé Rechtvaardige is. In Jezus zijn ook wij rechtvaardig voor God en
ontvangen wij het eeuwige leven. Door Jezus is het verbroken verbond, door de zondeval en het verbroken
verbond met Israël hersteld. Jezus sloot een nieuw verbond in zijn Bloed. Door gedoopt te worden in Jezus’
Naam gaan wij dat nieuwe verbond binnen.
De doop is dus niet hetzelfde als de besnijdenis. De besnijdenis was het zegel van het verbond met
Abraham. De doop is heel wat anders, het is de verbondssluiting dóór het offer van Jezus Christus. Dáárom
moeten wij in Jezus’ Naam gedoopt worden, omdat Jezus het Offer van het nieuwe verbond is. Wij worden
door de doop besneden van hart, omdat onze oude zondige natuur van ons afgesneden wordt, wij sterven
voor de wereld en worden gereinigd van onze zonden door het bloed van Jezus. Wij staan mét Hem op in
een nieuw Godzalig leven en worden geleid door Zijn Heilige Geest.
De doop is vanouds al een ceremonie van reiniging. Zo werd Naäman zeven keer ondergedompeld in de
Jordaan als teken van reiniging van zijn melaatsheid (2 Koningen 5:14). De Proselieten of Jodengenoten
waren heidenen die zich tot het Joodse geloof bekeerden. Daar hoorde onder andere een reinigingsritueel bij,
zij werden gedoopt. Dit was de Proselietendoop. Deze doop was een teken van een nieuw begin, ze werden
gereinigd van hun oude leven en begonnen een nieuw leven. Ze werden gedoopt ín het Jodendom.
Johannes de Doper doopte ook, maar dan de doop van bekering en vergeving van de zonden. Johannes was
de wegbereider voor Jezus Christus. Hij drong de Joden erop aan om zich te bekeren en een nieuw leven te
beginnen, de doop was daar een teken van. Hij wees op de Heere Jezus, Die na hem komen zou en zou
dopen in de Heilige Geest en met vuur. Toen de Heere Jezus gedoopt werd door Johannes de Doper werd
dat werkelijkheid. De Heilige Geest daalde neer op Jezus. Dit kon alleen omdat Jezus zonder zonden was.
Jezus werd gezalfd met de Heilige Geest en begon vanaf die dag Zijn bediening.
Dopen betekend ondergedompeld worden, volledig doordrenkt worden, één worden met. Zo worden wij door
de doop in Jezus’ Naam één met Hem, omdat wij in Hem geloven en Hem aanhangen. Ik word ín  Hem
gedoopt, Jezus komt dan ín  mij wonen, Hij in mij en ik in Hem, doordrenkt worden, omkleed worden met
Christus. Dat kan alleen door gedoopt, ondergedompeld te worden ín Hem. Door de doop worden wij één met
Jezus. De Heilige Geest, Die ook in Jezus kwam wonen na Zijn doop, komt dan ook in ons wonen. Dan zullen
ook wij de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dat kan alleen maar door gedoopt te worden ín Jezus’
Naam, omdat wij heilig zijn ín Jezus en gereinigd van onze zonden.

Door gedoopt te worden beginnen we een nieuw leven, vervult met de Heilige Geest. We laten ons oude
leven achter ons, omdat wij met Christus sterven, begraven worden en met Hem opstaan in een nieuw leven.
Wij zijn door de doop dood voor de zonde en staan op in een nieuw leven door de kracht van de Heilige
Geest Die Jezus opwekte uit de dood. Diezelfde Heilige Geest maakt ons levend mét Christus als wij gedoopt
worden ín Jezus. Zo is de doop een essentieel onderdeel van het christen zijn, zonder doop is je geloof nog
niet afgemaakt, je bent dan nog niet in het nieuwe verbond.
De Bijbel zegt dat de doop één is met het geloof, want door de doop laten we zien waarin we geloven (zie
Handelingen 19:3, §1.9). Zonder geloof is er geen doop mogelijk. De doop is alleen toegestaan onder de
voorwaarde dat je met je hele hart gelooft in Jezus Christus (zie Handelingen 8:37, §1.5). Dit is het plaatje
wat de Bijbel ons telkens laat zien: horen  geloven en bekeren  dopen  de Heilige Geest ontvangen
(verzegeld worden).
Door de doop gaan we gaan door de Rode Zee en worden bevrijd van de Egyptenaren (duivel/demonen, je
aanklagers), ze verdrinken. Egypte (ons oude zondige leven) is van ons afgesneden, er is geen terugkeer
mogelijk. Egypte heeft geen macht meer over ons door de doop, we zijn bevrijd (zie Kolossenzen 2:14-15)!
Dat kan alleen maar ná de uittocht uit Egypte, door te schuilen achter het bloed van het Paaslam (zie §1.16).
Dit is precies hetzelfde als wat Paulus in Romeinen 6:1-9 uitlegt, de zonde is dood in ons, Christus heeft ons
bevrijd uit de macht van de zonde. Wij zijn vrij gemaakt! Daarom is het zo belangrijk om in Jezus te zijn! Dit
kan álleen door het geloof en door de doop in Zijn Naam! Hieronder wil ik samenvatten wat de Bijbel over de
doop van het nieuwe verbond zegt. Door gedoopt te worden:

1. Geef ik getuigenis van mijn geloof in Jezus Christus en laat me dopen zoals Jezus ons voorging door
onderdompeling in het water en opkomen uit het water. Dit is de doop van Jezus met de Heilige Geest en
met vuur, de vervulling van de doop van Johannes de Doper. Jezus Christus is de Middelaar van het
Nieuwe Testament, het volkomen Offerlam en daarom wordt ik in Jezus’ Naam gedoopt. Door de doop in
Jezus’ Naam vervul ik Gods plan met mijn leven:
2. Treed ik het nieuwe verbond met God binnen en ga hierdoor in ondertrouw met Hem (Hosea 2:18-19,
Jesaja 62:5). Ik wordt het wettige eigendom van Jezus Christus, dus bond- of echtgenoot van God in
nieuwe verbond. Alles wat van Hem is is nu ook van mij en alles wat van mij is is nu ook van Hem. Dit
verbond treed ik binnen door één te worden met het Offer van het nieuwe verbond, Jezus Christus:
 Ik word één met Christus en met Hem omkleed,
 Mijn oude zondige natuur wordt met Christus gekruisigd en gedood,
 Voor de wereld en de zonde ben ik nu dood (dit is het besneden worden van hart: mijn oude
zondige leven wordt van mij afgesneden),
 Ik word met Christus begraven,
 Ik sta met Christus op uit de dood in een nieuw leven (in een herstelde verbondsrelatie met God
die nóóit meer verbroken kan worden!)
 Ik ben met Christus ten hemel gevaren en zit met Christus in de hemel (Éfeze 2:6). Nu ben ik
burger van de hemel en vreemdeling op de aarde.
3. Ga ik door het geloof het Koninkrijk van God binnen door de Deur, Jezus Christus, en ga door de Rode
Zee, laat mijn oude leven achter me en ik ontvang een nieuw leven vervult met de Heilige Geest.
4. Word ik bevrijd van: de dood, de wet, mijn oude zondige leven, een slecht geweten, veroordeling, mijn
vijanden/achtervolgers (duivel/demonen = aanklagers). Ik wordt volkomen vrij gemaakt door Jezus.
5. Ontvang ik na mijn doop (na het binnentreden in het nieuwe verbond) de Heilige Geest (als zegel van het
nieuwe verbond), Die mij leert leven naar Gods wil, Hij schrijf de wet van God in mijn hart.
6. Ontvang ik door het geloof: het eeuwige leven, de gerechtigheid van Christus, een rein geweten, vergeving
van mijn zonden, een nieuw hart, een nieuwe geest, de overwinning over de zonde en het rijk der
duisternis en de zegeningen van het nieuwe verbond (Ezechiël 36:33, Haggaï 2:19-20).
7. Word ik door het geloof: een nakomelingen van Abraham (Galaten 3:29), wedergeboren, vrijgesproken van
schuld, een kind van God, gerechtvaardigd door Christus en ben nu rechtvaardig voor God, behouden,
gered uit het oordeel van God over de wereld, volmaakt, vol van Gods genade en waarheid, in Christus
één met alle gelovigen, door de Heilige Geest geleid, gereinigd van een kwaad geweten en gewassen van
mijn zonden.

Zolang wij niet gedoopt zijn is het alsof wij hinken. Wij komen dan niet tot ons doel en kunnen niet krachtig in
geloof en overwinning wandelen. We blijven tobben en worstelen met onze oude zonden en zondige leven. Ik
geloof dat wij door de doop verlost worden van ons oude zondige leven, wij worden een nieuwe schepping in
Jezus Christus vervult met de kracht van de Heilige Geest. Zolang wij niet gedoopt zijn missen wij de
vervulling, de kracht en de gaven van de Heilige Geest. Misschien zijn wij wel de ‘hinkenden’ waar Micha over
profeteert (Micha 4:6-7 en Zefánja 3:19), want zolang wij niet gedoopt zijn is ons geloof nog niet af en kunnen
wij de gaven van de Heilige Geest nog niet ontvangen. Wij zijn dan nog niet tot ons doel gekomen. Het doel is
het nieuwe verbond, waarin de relatie tussen God en onze ziel volkomen hersteld wordt en waarin we weer
zullen leven zoals het in het Paradijs bedoelt was, precies zoals Jezus ons voorleefde.
Ik denk dat de doop een sleutel is tot een vreugdevol, gezegend en overwinnend leven, vervult met de Heilige
Geest. Maar zolang wij deze sleutel niet hanteren hebben wij geen toegang tot het nieuwe verbond. Wij
blijven dan onder het oude verbond en onder de vloek en slavernij van de zonden. Dat is ábsoluut niet Gods
plan met ons leven. Hij wil ons júist in overvloed brengen. Dáárom moeten wij gedoopt worden. Door
eenvoudig te gehoorzamen zullen wij het nieuwe verbond binnen gaan en de Heilige Geest ontvangen. Dit is
een totaal andere doop dan de kinderdoop. De Bijbel spreekt over een geloofsdoop in de volgorde van
bekeren, geloven, gedoopt worden en de Heilige Geest ontvangen. Geloof en doop zijn één in de Bijbel. Lees
hoofdstuk 1 “Wat zegt de Bijbel over de doop?” maar eens aandachtig door. Gebaseerd op de
Bijbelgedeeltes die ik daar genoemd heb, durf ik vol overtuiging te zeggen dat de doop in de Bijbel een
geloofsdoop is. Het is de éénwording met Jezus Christus door het geloof. Wij worden gereinigd van onze
zonden en ontvangen na de doop de gave van de Heilige Geest.
Hieronder heb alle kernzinnen uit dit boekje, die uitleggen wat de doop van het nieuwe verbond betekent op
een rij gezet. Met deze samenvatting hoop ik dat het duidelijk wordt wat de nieuw testamentische visie is en
wat de Bijbelse betekenis van de doop is. Het laat duidelijk zien waarom het zo ontzettend belangrijk is om
gedoopt te worden in Jezus’ Naam! Deze onderstaande opsomming is niet uit de lucht gegrepen, maar is
volledig gebaseerd op Gods Woord. Lees dit boekje nog maar eens aandachtig door en onderzoek zelf wat
de Bijbel over de doop en het nieuwe verbond zegt.

De Bijbel zegt dat de doop een éénwording is met Jezus Christus. Wij worden mét Hem gekruisigd, begraven
en staan mét Hem op in een nieuw leven, wij worden afgesneden van ons oude zondige leven. Dát is het
besneden worden van hart en het bad van de wedergeboorte waar Titus over spreekt.
De Heilige Geest werkt het geloof en door gedoopt te worden, ondergedompeld in het water, worden wij
gereinigd van onze zonden, wij worden wedergeboren door de kracht van de Heilige Geest en gaan het
Koninkrijk van God binnen en worden inwoner van de hemel. Dát is de wedergeboorte! De doop is een
onderdeel van Gods plan voor ons leven om wedergeboren te worden en Gods Koninkrijk in te gaan.
Door ons te laten dopen op de manier zoals Jezus ons voorging: door ondergedompeld te worden in het water
en weer omhoog te komen uit het water, maken we Gods genade realiteit in ons leven! We worden
vrijgesproken op grond van ons geloof in Jezus Christus, Die onze schuld betaalde! We beginnen een nieuw
leven, vervult met de Heilige Geest en laten ons oude leven achter ons, door met Christus te sterven, begraven
te worden en met Hem op te staan in een nieuw leven. Wij sterven voor de zonden en ontvangen een nieuw
leven, om te gaan leven voor de gerechtigheid. Wij staan op in een nieuw leven door de kracht van de Heilige
Geest. De Heilige Geest, Die Jezus opwekte uit de dood, maakt ook ons levend mét Jezus als wij gedoopt
worden ín Zijn Naam.

Door het geloof en de doop worden wij ingelijfd in Gods verbondsvolk en worden een nakomeling van
Abraham, wij worden een hemelburger, apart gezet voor God en gaan behoren tot het huisgezin van God. Door
het geloof worden wij kinderen van Abraham en door de doop worden wij ingelijfd in het verbond. Wij zijn niet
Abrahams kinderen door de kinderdoop, maar door de doop van het geloof in Jezus!
Door het geloof en de doop, gaan wij Christus toebehoren, dé Nakomeling van Abraham, en worden zo
kinderen van Abraham en erfgenamen van de belofte aan hem.

De doop geeft aan waarin we geloven! Geloof en doop zijn één en horen bij elkaar. Door de doop laten wij zien
waarin we geloven en geven een getuigenis van dat geloof. Als er geen geloof is kan er ook geen doop zijn.
De doop is alleen toegestaan onder de voorwaarde dat je met je hele hart gelooft in Jezus Christus
(Handelingen 8:37) en is een onderdeel van de volgorde: horen  geloven en bekeren  dopen  de Heilige
Geest ontvangen (verzegeld worden).

Door het geloof betreden wij de veilige Ark van ons Behoud, Jezus Christus, en gaan door de wateren van de
doop, waarin alle onreinheid afgewassen wordt, en ontvangen wij een nieuw leven in Christus.
Door de doop worden wij bevrijd van ons oude leven, wij worden wedergeboren, burgers van het Beloofde
Land en gaan een nieuw leven in vrijheid en overvloed binnen. De Egyptenaren (duivel/demonen, je
aanklagers) kunnen geen aanspraak meer op ons maken, wij worden door de doop bevrijdt van ons oude
zondige leven!

De doop is een essentieel onderdeel van het christen zijn, zonder doop is je geloof nog niet afgemaakt.
Door het geloof en de doop kan iedereen gered worden! Dat de geweldige blijde boodschap van het Evangelie
van Jezus Christus! Want door gedoopt te worden doen wij Christus ‘aan’, wij worden met Hem omkleed, één
met Hem. De rechtvaardiging is uit het geloof en wij worden één met Jezus door gedoopt te worden in Zijn
Naam. Door de doop ziet God ons aan ín Jezus. Jezus heeft de straf voor onze zonden betaald, wij zijn ín
Jezus vrij van de vloek en God ziet ons ín Jezus aan alsof wij nog nooit enige zonden gedaan hebben.
Door de doop worden wij één met Jezus en ontvangen vergeving van onze zonden. De Heilige Geest, Die ook
in Jezus kwam wonen na Zijn doop, komt dan ook in ons wonen.

Door het geloof en de doop gaan wij behoren tot het Lichaam van Christus, God komt dan in ons wonen met
Zijn Heilige Geest en raakt dóór ons heen mensen aan en geneest en zegent hen, omdat wij het Lichaam van
Christus zijn. Wij zijn één met Jezus door de doop in Hem.
Door ongeloof en ontrouw werd het verbond verbroken, door geloof en vertrouwen wordt het verbond weer
hersteld. Daarom worden wij door geloof en vertrouwen in Jezus gered en worden door de doop één met Hem.
Wij worden door Jezus weer onlosmakelijk verbonden met God, net als voor de zondeval. Alles is ons door het
geloof én de doop (de éénwording met Hem), weer onderworpen. Wij kunnen dan als koningen heersen met
bovennatuurlijke kracht, door Jezus Die in ons woont.
Door het geloof en de doop worden wij ingelijfd in Zijn Lichaam en komt Hij met Zijn Heilige Geest in ons
wonen. Wij worden omkleed met Hem (1 Korinthe 12:13, Galaten 3:27). Door het geloof in Jezus kunnen wij
weer aan ons oorspronkelijke doel voldoen: leven als een kroon op de schepping, als Beelddragers van God.
Door te geloven en gedoopt te worden in Jezus’ Naam worden wij bevrijd van de vloek van de zondeval, wij
zullen weer als koningen heersen over de schepping en zullen weer leven met God zoals Adam en Eva leefden
in het Paradijs. Wij kunnen weer heersen over de aarde. Heersen doe je door de spreken, zo deed Jezus ook.
Door Jezus kunnen wij als koningen heersen net zoals Hij ons voorleefde. Jezus herstelde de relatie tussen
God en de mensen!
Door gedoopt te worden in Jezus’ Naam komen wij weer onder Gods zegen en ontvangen wij Zijn overvloed.
Iedereen die gedoopt is in Jezus’ Naam wordt één met Hem en dus ook rechtvaardig voor God (net als Jezus).
Dán komt de Heilige Geest ook in deze rechtvaardige mens wonen (net als in Jezus) en hersteld het Beeld van
God is ons (wij worden zoals Jezus).
Door de doop worden wij één met alle gelovigen (zie o.a.: Johannes 10:16, 11:52, 1 Korinthe 12:12-13,
Kolossenzen 3:10-11, Éfeze 2:11-22, 4:3-6). Wij worden allemaal ín Jezus gedoopt, en behoren allemaal tot
Zijn Lichaam.
Door het geloof in Jezus en door de doop in Zijn Naam gaan wij het nieuwe verbond binnen. Door Jezus is de
relatie met God hersteld! Jezus heeft het nieuwe verbond gesloten. Wij zijn dan één geworden met Jezus’
Lichaam, de Bovennatuurlijke God is in ons komen wonen. Wij zijn dan weer dragers van Gods Beeld (Genesis
1:26), wij laten zien Wie God is en hoe Hij is. Wij dragen Zijn heerlijkheid.

Alleen door het geloof en door de doop worden wij één met Jezus en ziet God ons aan als zonder zonden
(Filippenzen 3:9). In Jezus ziet God ons aan alsof wij zelf de wet volkomen volbrachten. In Jezus zijn wij zonder
zonden, vrij van de wet, vrij van de zonden (Romeinen 7:6, 8:2). Wij zijn geroepen om in vrijheid te leven
(Galaten 5:13). Dan komt God met Zijn Heilige Geest in ons wonen. Dan kan de Heilige God ons zegenen,
omdat Hij ons aanziet ín Jezus Christus als heilige en volmaakte mensen.

Wij worden overgezet van een oud leven naar een nieuw leven in Christus. Onze zonden worden vergeven en
afgewassen door Jezus’ Bloed. We leven dan niet meer onder het oude verbond dat uit wetten en inzettingen
bestond (Hebreeën 8:8-13), maar zijn door Christus overgezet in een nieuw leven, in vrijheid onder de genade
van God: het nieuwe verbond (Jeremia 31).

Door de doop worden de stenen tafelen van de wet, ons stenen hart, weggenomen (de wet is door Jezus
volbracht) en wij ontvangen een vlezen hart (Ezechiël 11:19, 36:26, §6.1). De Heilige Geest komt dan ín ons
wonen en schrijft de wet in de vlezen tafelen van ons hart (2 Korinthe 3:3).

Het herstel van Israël is werkelijkheid geworden door Jezus Christus, het oude verbroken verbond van Israël is
door Jezus hersteld en er is een nieuwe verbond gesloten. De doop is de verbondssluiting van het nieuwe
verbond, dóór het offer van Jezus Christus. Dáárom moeten wij in Jezus’ Naam gedoopt worden, omdat Jezus
het Offer van het nieuwe verbond is. Door de doop worden wij één met het Offer van het nieuwe verbond. Net
zoals de Israëlieten gereinigd werden door de hand op de kop van het offerdier te leggen en zo één werden
met het offer voor hun zonden (Leviticus 1:4, 4:24, 16:21-22), zo worden ook wij gereinigd van onze zonden
door ons geloof te stellen op Jezus Christus.

Door het geloof en de doop worden wij één met Jezus Christus (Romeinen 6:5, Galaten 3:27), het Offer van het
nieuwe verbond, worden wij gereinigd van onze zonden en ontvangen wij Zijn heiligheid. Vanaf díe dag zal God
ons weer zegenen (Ezechiël 36:33, Haggaï 2:19-20). Hij komt dan Zelf in ons wonen met Zijn Heilige Geest.
Dan zullen wij leven in bovennatuurlijke en Goddelijke krachten, net zoals Jezus leefde!
Door gedoopt te worden in Jezus’ Naam staan wij met Jezus op in een nieuw leven en door handoplegging
(doop in de Heilige Geest) ontvangen wij de Heilige Geest, het zegel van het nieuwe verbond. Dit is wat Jezus
bedoelde met de doop in de Heilige Geest en met vuur (Lukas 3:16, §1.9), God zal weer in ons komen wonen!
Door één te worden met Jezus, door in Hem te geloven en gedoopt te worden in Zijn Naam, worden wij levend
gemaakt met Hem (1 Korinthe 15:22). Dan gaan ook wij het nieuwe verbond binnen, de nieuwe relatie met
God! Dan worden wij volkomen nieuw gemaakt (2 Korinthe 5:17). Dan zullen wij weer Gods Beeld
weerspiegelen en weer de kroon op de schepping zijn. Dan zal God weer zijn eindeloze liefde voor ons tonen
en ín ons komen wonen met Zijn Heilige Geest. Dan zal God ons weer overweldigen met Zijn liefde, ons Zijn
bovennatuurlijke krachten geven en ons doen heersen over de aarde. Hij zal ons overladen met Zijn
zegeningen! Wij zullen weer in vrijheid, licht, overwinning en in grote vreugde leven voor God. Precies zoals
Adam en Eva leefden in het Paradijs! Precies zoals Jezus leefde op aarde!
De doop in Jezus’ Naam is de sleutel om vervult te worden met de Heilige Geest, het is de Deur waardoor we
moeten ingaan in Gods Koninkrijk (Johannes 10:9-10). Al het andere zal ons dan toegeworpen worden
(Matthéüs 6:33). Gedoopt worden is ingaan door de Deur, Jezus Christus, Gods Koninkrijk binnen door het
geloof in Hem.
Om de Heilige Geest te ontvangen moeten wij eerst gedoopt worden  gereinigd worden van onze zonden
door één te worden met Jezus, zodat wij, dóór Jezus, heilig voor God worden en zijn Heilige Geest ontvangen
kunnen!
 De doop is de sleutel tot een vreugdevol, gezegend en overwinnend leven, vervult met de Heilige
Geest.

OM OVER NA TE DENKEN:
Onlangs heb ik mij online aangemeld voor een nieuwsbrief. Na mijn inschrijving kreeg ik een mailtje toegestuurd
met de boodschap: klik op onderstaande link om je account te activeren, daarna zul je de nieuwsbrieven gaan
ontvangen. Toen dacht ik dat dit wel een treffende vergelijking is met het geloof en de doop. Door het geloof
wordt je ingeschreven, maar door de doop activeer je je geloof! Je ontvangt een nieuw leven en de Heilige Geest
van Jezus Christus zal ín je komen wonen en je zult Zijn gaven gaan ontvangen om je te vormen naar het Beeld
van Christus. Geloof en doop horen onlosmakelijk bij elkaar!

De doop in Jezus’ Naam,
de Middelaar van het
nieuwe verbond

Deel 2

Hoofdstuk 1
Wat zegt de Bijbel over de doop?
De visie op de doop heb ik grondig bestudeerd en ontdekte dat dit volledig in lijn is met wat de Bijbel zegt. In
dit boekje wil ik uitleggen wat de Bijbel over de doop en het verbond zegt. Om de doop te kunnen uitleggen is
het belangrijk om te weten:
1. Wat de Bijbel zegt over de doop,
2. Wat het verbond inhoud,
3. Wie Jezus Christus is.
Aan de hand van deze drie punten wil ik in de volgende hoofdstukken uitleggen wat de doop van het nieuwe
verbond nu precies betekend. Het is een heel uitgebreide studie geworden, omdat het best complex is om het
verbond in een paar woorden uit te leggen. Toch wil ik het proberen en hoop dat het je duidelijk zal worden
wat het nieuwe verbond betekend en welke plek de doop in dat verbond inneemt.
In dit eerste hoofdstuk wil ik laten zien de Bijbel over de doop zegt. Ik heb geprobeerd om de Bijbel
onbevooroordeeld te lezen, helemaal blanco. Gewoon lezen wat er staat! Alle gedachten, theorieën en
beelden die ik over de doop had, heb ik geprobeerd tijdelijk uit mijn hooft te zetten. Hierdoor krijg ik een eerlijk
beeld van wat de Bijbel zegt over de doop en niet over wat ik denk dat de Bijbel zegt…
Om een evenwichtige en heldere betekenis van de Bijbel te krijgen heb ik de Statenvertaling en de Nieuwe
Bijbel Vertaling naast elkaar gezet. De betekenis van sommige bijbelgedeeltes wordt hierdoor duidelijker.

§1.1 De doop van Jezus - Matthéüs 3:13-17
In dit gedeelte wordt de doop van de Heere Jezus beschreven. Eerst weigert Johannes om Jezus te dopen,
maar dan zegt de Heere Jezus dat hij het wel moet doen, omdat wij op deze manier van dopen Gods
gerechtigheid vervullen/volbrengen. Wat is die gerechtigheid en wat betekent dat dan?


Ongerechtigheid



Gerechtigheid

=

=


foute dingen, zonde, onrecht, tegen het recht in.
tegen Gods wil in en verdient straf/oordeel.
goede dingen; gerechtigd = wettig, wat recht is.
Gods wil, aan de eis van de wet is voldaan, vrijspraak.

Als er een overtreding is gedaan zegt de wet dat er voor betaalt moet worden. Zodra die straf is voldaan en
betaalt is, is er gerechtigheid geschied, de straf is betaald! Nu ben je vrij, niemand kan je meer veroordelen,
want er is recht gedaan. Gods gerechtigheid ontvang je door genade, door het geloof in Jezus Christus. Je
bent rechtvaardig voor God omdat Jezus al jou ongerechtigheden heeft betaalt, er is recht geschied! Je bent
nu vrij door het geloof in Jezus! Al de zonden die je hebt gedaan, doe en nog doen zal, alles is betaald door
het offer van Jezus Christus. Je bent rechtvaardig in Gods ogen, voor altijd. Deze rechtvaardigheid ontvang je
door het geloof in Jezus Christus, door je hand te leggen op het volkomen Offerlam, Jezus. Jezus leert ons
dat wij op deze manier (door te dopen) Gods wil doen en alle gerechtigheid vervullen.
Wat betekent dat vervullen dan?


Onvervuld =



Vervuld

=

het is nog geen werkelijkheid en realiteit geworden, het is er wel, maar je hebt er nog
niets aan, het is nog niet vol gemaakt.
het wordt werkelijkheid en realiteit, het wordt gerealiseerd, vol gemaakt.

Door ons te laten dopen op de manier zoals Jezus ons voorging: door ondergedompeld te worden in het
water en weer omhoog te komen uit het water, maken we Gods genade realiteit in ons leven! We worden
vrijgesproken op grond van ons geloof in Jezus Christus, Die onze schuld betaalde! Als teken van Gods
instemming daalt de Heilige Geest op de Heere Jezus neer en spreekt God de Vader: “Deze is Mijn Zoon,
Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!”.

Staten Vertaling

Nieuwe Bijbel Vertaling

13 Toen kwam Jezus van Galiléa naar de
Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te
worden.
14 Doch Johannes weigerde Hem zeer,
zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden,
en komt Gij tot mij?
15 Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem:
Laat nu af; want aldus betaamt ons alle
gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem
af.
16 En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond
opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen
werden Hem geopend, en hij zag den Geest
Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem
komen.
17 En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende:
Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken
Ik Mijn welbehagen heb!

13 Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de
Jordaan om door Johannes gedoopt te worden.
14 Maar Johannes probeerde hem tegen te
houden met de woorden: ‘Ik zou door u gedoopt
moeten worden, en dan komt u naar mij?’
15 Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar
gebeuren, want het is goed dat we op deze
manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen
stemde Johannes ermee in.
16 Zodra Jezus gedoopt was en uit het water
omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem
en zag hij hoe de Geest van God als een duif op
hem neerdaalde.
17 En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn
geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’

In dit Bijbelgedeelte lees ik het volgende over de doop, het is:







Onderdompeling in het water en opkomen uit het water.
De manier waarop we alle gerechtigheid vervullen = het realiseren van de vrijspraak, rechtvaardig
worden voor God door het geloof in Jezus Christus, vergeving/vrijspraak ontvangen.
De rechtmatige straf ontgaan door te geloven dat Jezus Christus mijn straf volkomen heeft betaalt.
Christus’ gerechtigheid ontvangen, er is door Hem recht gedaan, de schuld is betaalt, wij zijn nu vrij,
onder de genade en gunst van God!
Een opdracht van Jezus Zelf en heeft de instemming van God de Vader en de Heilige Geest.
Gods wil, dit bevestigt Hij door de hemelen te openen, met Zijn Heilige Geest neer te dalen en door
Zelf, uit de hemel tot ons te spreken en ons te wijzen op Jezus, Zijn geliefde Zoon!

§1.2 De opdracht om het Evangelie te preken en de gelovigen te dopen - Markus 16:15-18
Hier geeft de Heere Jezus Zijn discipelen de opdracht om de wereld in te trekken en Zijn evangelie aan
iedereen te vertellen. Degenen die gelooft zullen hebben en die gedoopt zullen zijn, zullen zalig worden. Zij
zullen in Jezus Naam grote wonderen en tekenen doen. Maar degenen die niet geloven zullen worden
verdoemt (vers 16). De doop wordt hier niet genoemd, want als er geen geloof is kan er ook geen doop zijn.
Als je gedoopt bent, maar je gelooft niet is je doop zonder betekenis.

Staten Vertaling

Nieuwe Bijbel Vertaling

15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele
wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen.
16 Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn,
zal zalig worden; maar die niet zal geloofd
hebben, zal verdoemd worden.
17 En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen
deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij
duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij
spreken,
18 Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat
zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet
schaden; op kranken zullen zij de handen
leggen, en zij zullen gezond worden.

15 En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld
rond en maak aan ieder schepsel het goede
nieuws bekend.
16 Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered,
maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.
17 Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen
herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn
naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen
spreken in onbekende talen,
18 met hun handen zullen ze slangen oppakken
en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet
deren, en ze zullen zieken weer gezond maken
door hun de handen op te leggen.’

In dit Bijbelgedeelte lees ik het volgende over de doop, het is:





Héél erg belangrijk om gered te worden!
Één met het geloof.
Gered worden door het geloof in Jezus Christus.
Een nieuw leven beginnen door het geloof in Jezus Christus dat in het teken staat van kracht,
overwinning, bevrijding en zegen voor ons en onze medemensen.

§1.3 De opdracht om het Evangelie te preken en de gelovigen te dopen - Matthéüs 28:18-20
Hier lezen wij dat de Heere Jezus Zijn discipelen de opdracht geeft om leerlingen/discipelen maken door hen
te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Dit is precies dezelfde doop die de Heere Jezus ons leerde in Matthéüs 3:15. God de Vader getuigde toen
vanuit de hemel dat Hij een welbehagen heeft in de Heere Jezus en de Heilige Geest daalde neer op Hem in
de gedaante van een duif. Zo stemden God de Vader en God de Heilige Geest in met de doop van de Heere
Jezus.
Het is de doop die Jezus ons leerde, de doop in Jezus’ Naam. En heeft de instemming van God de Vader en
God de Heilige Geest.

Staten Vertaling

Nieuwe Bijbel Vertaling

18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen,
zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en
op aarde.
19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken,
dezelve dopende in den Naam des Vaders, en
des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende
hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.
20 En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de
voleinding der wereld. Amen.

18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle
macht gegeven in de hemel en op de aarde.
19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn
leerlingen, door hen te dopen in de naam van de
Vader en de Zoon en de heilige Geest,
20 en hun te leren dat ze zich moeten houden
aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd
dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot
aan de voltooiing van deze wereld.’

In dit Bijbelgedeelte lees ik het volgende over de doop, het is:



Een teken van het leerling/discipel zijn van Jezus.
De doop die Jezus ons leerde in Matthéüs 3:15, omdat daar de Vader en de Heilige Geest instemden
met de doop van Jezus (dopen in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest). Jezus geeft dus
de opdracht om op deze manier discipelen te maken (door onderdompeling in het water en weer
opkomen uit het water).

§1.4 Pinksteren en de oproep tot bekering en de doop - Handelingen 2:37-41
Hier lees ik dat het eerst bekeren is dan gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus tot vergeving van de
zonden. Door de doop in Jezus’ Naam ontvangen wij vergeving van zonden en zullen de gave van de Heilige
Geest ontvangen! In vers 39 spreekt Petrus over de belofte, die hun en hun kinderen toekomt. Dit kun je als
argument opvatten voor de kinderdoop, maar dat is het volgens mij niet. Het is de vraag wie er met die
kinderen bedoelt wordt. Dat wordt door Paulus uitgelegd in:


Handelingen 13:32: “En wij verkondigen u de belofte, die tot de vaderen geschied is, dat namelijk
God dezelve vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als Hij Jezus verwekt heeft.”

 De belofte (aan de vaderen, Abraham, Izak en Jacob) is dus vervult (aan hun kinderen, dat zijn
wij door het geloof!) door de komst van Jezus Christus.
In de volgende Bijbelgedeeltes wordt duidelijker wat deze zegen en belofte inhouden:


Romeinen 4:13:

“Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied,
namelijk, dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de
rechtvaardigheid des geloofs.”



Galaten 3:8-9:

“En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou
rechtvaardigen, heeft te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd,
zeggende: In u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan, die uit het geloof
zijn, worden gezegend met den gelovigen Abraham”

Abraham is door het geloof de vader aller gelovigen geworden. Dus alleen door het geloof worden wij
kinderen van Abraham (en niet door de kinderdoop, want Abraham is de vader van de gelovigen en baby’s
kunnen nog niet bewust geloven) en door de doop worden wij ingelijfd in het verbond. Er moet dus eerst
geloof zijn, anders kun je geen nakomeling van Abraham zijn. Jezus is de vervulling van de belofte aan
Abraham, Izak en Jacob. Door het geloof worden wij gedoopt in Jezus’ Naam en worden één met Hem, de
Nakomeling van Abraham. In Jezus zijn wij allen kinderen van Abraham, dit is dus de vervulling van deze
belofte! Wij zijn niet Abrahams kinderen door de kinderdoop, maar door de doop van het geloof in Jezus!
Vervolgens worden al de mensen die het woord van Petrus aannamen/aanvaarden gedoopt.

Staten Vertaling

Nieuwe Bijbel Vertaling

37 En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in
het hart, en zeiden tot Petrus en de andere
apostelen: Wat zullen wij doen mannen
broeders?
38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een
iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van
Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij
zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
39 Want u komt de belofte toe, en uw kinderen,
en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de
Heere, onze God, toe roepen zal.
40 En met veel meer andere woorden betuigde
hij, en vermaande hen, zeggende: Wordt
behouden van dit verkeerd geslacht!
41 Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden
gedoopt; en er werden op dien dag tot hen
toegedaan omtrent drie duizend zielen.

37 Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen
en vroegen aan Petrus en de andere apostelen:
‘Wat moeten we doen, broeders?’
38 Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige
leven en laat u dopen onder aanroeping van
Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw
zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken
worden,
39 want voor u geldt deze belofte, evenals voor
uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die
de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’
40 Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis
af, waarbij hij een dringend beroep op zijn
toehoorders deed met de woorden: ‘Laat u
redden uit dit verdorven mensengeslacht!’
41 Degenen die zijn woorden aanvaardden,
lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal
leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend.

In dit Bijbelgedeelte lees ik het volgende over de doop, het is:






Een teken van de bekering.
In de Naam van Jezus Christus.
Vergeving van onze zonden ontvangen.
De sleutel om de gaven van de Heilige Geest te ontvangen.
De vervulling van de belofte aan Abraham, die een vader aller gelovigen was.

§1.5 De doop van de kamerling - Handelingen 8:36-37

Staten Vertaling

Nieuwe Bijbel Vertaling

36 En alzo zij over weg reisden, kwamen zij aan
een zeker water; en de kamerling zeide: Ziedaar
water; wat verhindert mij gedoopt te worden?
37 En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte
gelooft, zo is het geoorloofd. En hij,
antwoordende, zeide: Ik geloof, dat Jezus
Christus de Zoon van God is.

36 Onderweg kwamen ze bij een plaats waar
water was, en de eunuch zei: ‘Kijk, water!
Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?’
37 Filippus zei tegen hem: “Indien u gelooft met
heel uw hart, is het toegestaan.” Hij antwoordde:
“Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God
is.”

In dit Bijbelgedeelte lees ik het volgende over de doop, het is:


Onder de voorwaarde dat je met je hele hart gelooft in Jezus Christus. (dus niet als baby, want dan
kun je niet bewust geloven).

§1.6 De doop van de stokbewaarder en zijn huisgenoten - Handelingen 16:31-34
In dit Bijbelgedeelte gaat het over de stokbewaarder of gevangenbewaarder die tot geloof komt, hij en zijn
gehele huis. Zij werden direct gedoopt en al zijn huisgenoten en verheugden zicht dat zij nu in God geloofden.

Staten Vertaling

Nieuwe Bijbel Vertaling

31 En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus
Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.
32 En zij spraken tot hem het Woord des Heeren,
en tot allen, die in zijn huis waren.
33 En hij nam hen tot zich in dezelve ure des
nachts, en wies hen van de striemen; en hij werd
terstond gedoopt, en al de zijnen.
34 En hij bracht hen in zijn huis, en zette hun de
tafel voor, en verheugde zich, dat hij met al zijn
huis aan God gelovig geworden was.

31 Ze antwoordden: ‘Geloof in de Heer Jezus en
u zult gered worden, u en uw huisgenoten.’
32 En ze verkondigden het woord van de Heer
aan hem en aan iedereen die bij hem woonde.
33 Hoewel het midden in de nacht was, nam hij
hen mee en maakte hun wonden schoon.
Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten
gedoopt.
34 Hij bracht hen naar zijn woning boven de
gevangenis en zette hun daar een maaltijd voor.
Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon
verheugd dat hij nu in God geloofde.

In dit Bijbelgedeelte lees ik het volgende over de doop, het is:


Voor degenen die geloven (dus niet de baby’s die nog niet bewust geloven kunnen en zich nog niet
verheugen kunnen omdat zij tot geloof gekomen zijn).

§1.7 De doop van Crispus en zijn huisgenoten - Handelingen 18:8
Hier gebeurt precies hetzelfde als met de huisgenoten van de stokbewaarder. Al de huisgenoten van Crispus
en ook vele van de Korinthiërs geloofden in de Heere en werden gedoopt.

Staten Vertaling

8 En Crispus, de overste der synagoge, geloofde
aan den Heere met geheel zijn huis; en velen
van de Korinthiërs, hem horende, geloofden, en
werden gedoopt.

Nieuwe Bijbel Vertaling

8 Crispus, een leider van de synagoge,
aanvaardde echter samen met al zijn
huisgenoten het geloof in de Heer, en ook veel
Korintiërs die Paulus hadden gehoord gingen
over tot het geloof en lieten zich dopen.

In dit Bijbelgedeelte lees ik het volgende over de doop, het is:




Voor degenen die geloven in de Heere Jezus.
Een gevolg en een daad van het geloof.
horen  geloven  dopen.

§1.8 Gods plan met ons door de doop - Lukas 7:29-30
Toen het volk en de tollenaars, die gedoopt waren in de doop van Johannes, Jezus hoorden spreken
stemden ze met Zijn Woord in en rechtvaardigden God. Maar de Farizeeën en de wetgeleerden verwierpen
Gods plan of raad met hun leven en lieten zich niet dopen door Jezus.
Wat is dan Gods plan of raad?
Dit leerde Jezus ons toen Hij door Johannes de Doper gedoopt werd (zie §1.1). Namelijk toen Hij zei: “Aldus
betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen”.
 Dat is door onderdompeling in het water en opkomen uit het water  de manier waarop we alle
gerechtigheid vervullen = het realiseren van de vrijspraak, rechtvaardig worden voor God door het geloof
in Jezus Christus, vergeving/vrijspraak ontvangen.
Johannes 3:3-5: “Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand
wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. Nicodémus zeide tot Hem:
Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner
moeders buik ingaan, en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik
u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet
ingaan.”
Hier legt Jezus ons het plan van God uit dat Hij met ons leven heeft, en wat de Farizeeën en de wetgeleerden
verwierpen, namelijk dat wij wedergeboren moeten worden om het Koninkrijk van God in te gaan.
Hoe worden wij dan wedergeboren? Jezus zegt dat wij door water en Geest wedergeboren worden. We
zagen in de voorgaande gedeeltes al dat het geloof en de doop één is in de Bijbel. De Heilige Geest werkt het
geloof en door gedoopt te worden, ondergedompeld in het water, worden wij gereinigd van onze zonden,
worden wedergeboren door de kracht van de Heilige Geest en gaan het Koninkrijk van God binnen, wij
worden inwoner van de hemel. Dát is de wedergeboorte! De doop is dus onderdeel van Gods plan voor ons
leven om wedergeboren te worden en Gods Koninkrijk in te gaan. Van levensbelang dus!

Staten Vertaling

29 En al het volk, Hem horende, en de
tollenaars, die met den doop van Johannes
gedoopt waren, rechtvaardigden God.
30 Maar de farizeeën en de wetgeleerden
hebben den raad Gods tegen zichzelven
verworpen, van hem niet gedoopt zijnde.

Nieuwe Bijbel Vertaling

29 Alle mensen die dit hoorden, ook de
tollenaars, brachten hulde aan God en zijn
gerechtigheid: zij hadden zich immers door
Johannes laten dopen.
30 Maar de farizeeën en wetgeleerden
verwierpen het plan van God: zij hadden zich
immers niet door hem laten dopen.

In dit Bijbelgedeelte lees ik het volgende over de doop, het is:






Gods plan of raad met ons leven.
De vervulling van de doop van Johannes de Doper tot bekering.
Een onderdeel van de wedergeboorte.
Een voorwaarde om het Koninkrijk van God in te gaan.
Van levensbelang!

§1.9 De doop van Johannes de doper en de doop van Jezus - Handelingen 18:24-19:6
Apollos wist alleen maar van de doop van Johannes, net zoals de discipelen die Paulus tegen kwam. In vers
2 van Handelingen 19 vraagt Paulus aan deze discipelen: “Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, als gij
geloofd hebt?”. Voor Paulus was het ontvangen van de Heilige Geest dus een kenmerk van het geloof. Als de
discipelen ontkennend antwoorden vraagt Paulus: “Waarin zijt gij dan gedoopt?“. Hij vraagt dus niet of ze
gedoopt zijn, maar vraagt waarin ze gedoopt zijn. De doop geeft dus aan waarin we geloven! Geloof en doop
zijn dus één en horen bij elkaar. Door de doop laten we zien, en geven we getuigenis van ons geloof.
Deze discipelen waren gedoopt in de doop van Johannes tot bekering, maar niet in de doop van Jezus
Christus (Jezus zou dopen met de Heilige Geest en met vuur, aldus Johannes de Doper. Vergelijk Matthéüs
3, Markus 1, Lukas 3 en Johannes 1).


Markus 1:4“Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop der bekering tot
vergeving der zonden.“



Lukas 3:16 “Zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende: Ik doop u wel met water; maar Hij komt,
Die sterker is dan ik, Wien ik niet waardig ben den riem van Zijn schoenen te ontbinden;
Deze zal u dopen met den Heiligen Geest en met vuur;”

Toen Aquila en Priscilla aan Apollos duidelijker uitlegden wat de weg van God inhield (zie §1.8), heeft Apollos
velen toegebracht tot hen die geloofden, overtuigde de Joden en bewees hen uit de Schriften, dat Jezus de
Christus is.
Toen Paulus aan de discipelen uitlegde dat de doop van Johannes een doop van bekering was en dat
Johannes de mensen vertelde dat ze moesten geloven in Jezus Die na hem komen zou, geloofden zij hem en
lieten zich dopen in de Naam van Jezus. Daarna legde Paulus hen de handen op en toen ontvingen zij de
Heilige Geest, als gevolg van hun geloof en doop in Jezus Christus.
Éfeze 1:13 “In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer
zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden
met den Heiligen Geest der belofte;”
Zij spraken in vreemde talen en profeteerden (gaven van de Heilige Geest) (Zie Handelingen 2:38, hier
gebeurt precies hetzelfde) Dit is de doop van Jezus in de Heilige Geest en met vuur waar Johannes al van
sprak.

Staten Vertaling

Nieuwe Bijbel Vertaling

Handelingen 18

Handelingen 18

24 En een zeker Jood, met name Apollos, van
geboorte een Alexandriër, een welsprekend man,
kwam te Éfeze, machtig zijnde in de Schriften.
25 Deze was in den weg des Heeren
onderwezen; en vurig zijnde van geest, sprak hij
en leerde naarstiglijk de zaken des Heeren,
wetende alleenlijk den doop van Johannes.
26 En deze begon vrijmoediglijk te spreken in de
synagoge. En als hem Aquila en Priscilla
gehoord hadden, namen zij hem tot zich, en
legden hem den weg Gods bescheidenlijker uit.
27 En als hij wilde naar Acháje reizen, de
broeders, hem vermaand hebbende, schreven
aan de discipelen, dat zij hem ontvangen
zouden; welke, daar gekomen zijnde, heeft veel
toegebracht aan degenen, die geloofden door de
genade.
28 Want hij overtuigde de Joden met groten ernst
in het openbaar, bewijzende door de Schriften,
dat Jezus de Christus was.

24 Intussen arriveerde er in Efeze een uit
Alexandrië afkomstige Jood, die Apollos heette.
Hij was een ontwikkeld man, die goed onderlegd
was in de Schriften.
25 Hij had onderricht gekregen in de Weg van de
Heer en verkondigde geestdriftig de leer over
Jezus, die hij zorgvuldig uiteenzette, ook al was
hij alleen bekend met de doop zoals Johannes
die had verricht.
26 In de synagoge begon hij nu vrijmoedig het
woord te voeren. Toen Priscilla en Aquila hem
hoorden, namen ze hem terzijde en legden hem
uit wat de Weg van God precies inhield.
27 Toen hij naar Achaje wilde afreizen,
moedigden de leerlingen hem aan en gaven hem
een brief mee voor de gemeenteleden met het
verzoek hem gastvrij te ontvangen. Na zijn
aankomst bleek hij door Gods genade een grote
steun te zijn voor de gelovigen,
28 want hij slaagde erin de Joden in het
openbaar in het ongelijk te stellen door op grond
van de Schriften aan te tonen dat Jezus de
messias is.

Handelingen 19
1 En het geschiedde, terwijl Apollos te Korinthe
was, dat Paulus, de bovenste delen des lands
doorreisd hebbende, te Éfeze kwam; en enige
discipelen aldaar vindende,
2 Zeide hij tot hen: Hebt gij den Heiligen Geest
ontvangen, als gij geloofd hebt? En zij zeiden tot
hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, of er een
Heiligen Geest is.
3 En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan
gedoopt? En zij zeiden: In den doop van
Johannes.
4 Maar Paulus zeide: Johannes heeft wel
gedoopt den doop der bekering, zeggende tot het
volk, dat zij geloven zouden in Dengene, Die na
hem kwam, dat is, in Christus Jezus;
5 En die hem hoorden werden gedoopt in den
Naam van den Heere Jezus.
6 En als Paulus hun de handen opgelegd had,
kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken
met vreemde talen, en profeteerden.

Handelingen 19
1 Terwijl Apollos in Korinte verbleef, kwam
Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze
aan. Hij ontmoette daar enkele leerlingen,
2 aan wie hij vroeg: ‘Hebben jullie de heilige
Geest ontvangen toen jullie het geloof
aanvaardden?’ Ze antwoordden: ‘Nee, we
hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van
een heilige Geest.’
3 Hij vroeg: ‘Hoe zijn jullie dan gedoopt?’ ‘Met de
doop van Johannes,’ antwoordden ze.
4 Daarop zei Paulus: ‘Johannes doopte de
mensen om hen een nieuw leven te laten
beginnen en zei tegen hen dat ze moesten
geloven in degene die na hem kwam, in Jezus.’
5 Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich
dopen in de naam van de Heer Jezus,
6 en toen Paulus hun de handen had opgelegd
daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in
klanktaal gingen spreken en profeteerden.

In dit Bijbelgedeelte lees ik het volgende over de doop, het is:








De vervulling van de doop van Johannes de Doper tot bekering.
Één met het geloof. Zonder geloof géén doop. Zonder doop een onvervuld geloof.
Een getuigenis en een bewijs van het geloof in Jezus, dat Hij de Messias, de Gezalfde, Christus, is.
Het doel van de doop van Johannes, hij wees immers naar Jezus Christus! Zijn boodschap was:
“Bekeert u (dat was de betekenis van zijn doop), want Jezus zal u dopen met de Heilige Geest en
met vuur”.
De doop van Jezus in de Heilige Geest en met vuur.
Een deur naar de vervulling van de Heilige Geest en Zijn gaven.
Een onderdeel van de volgorde: horen  geloven en bekeren  dopen  de Heilige Geest
ontvangen (verzegeld worden).

§1.10 Het bad der wedergeboorte - Titus 3:3-7

Staten Vertaling

Nieuwe Bijbel Vertaling

3 Want ook wij waren eertijds onwijs,
ongehoorzaam, dwalende, menigerlei
begeerlijkheden en wellusten dienende, in
boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde,
en elkander hatende.
4 Maar wanneer de goedertierenheid van God,
onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen
verschenen is,
5 Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken
der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden,
maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der
wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen
Geestes;
6 Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft
uitgegoten door Jezus Christus, onzen
Zaligmaker;
7 Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn
genade, erfgenamen zouden worden naar de
hope des eeuwigen levens.

3 Ook wij waren eens onverstandig,
ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van
allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in
het teken van boosaardigheid en afgunst, we
verafschuwden en haatten elkaar.
4 Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde
van God, onze redder, openbaar geworden
5 en heeft hij ons gered, niet vanwege onze
rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid.
Hij heeft ons gered door het bad van de
wedergeboorte en de vernieuwende kracht van
de heilige Geest,
6 die hij door Jezus Christus, onze redder,
rijkelijk over ons heeft uitgegoten.
7 Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen
aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige
leven waarop we hopen.

In dit Bijbelgedeelte lees ik het volgende over de doop, het is:






Het bad der wedergeboorte, we worden zalig gemaakt, gered, door de vernieuwing van de
Heilige Geest.
Gered worden.
Wedergeboren worden.
Het eeuwige leven ontvangen
Gerechtvaardigd worden door de vernieuwing van de Heilige Geest, Die Jezus Christus, onze
Zaligmaker, over ons heeft uitgegoten.

§1.11 De doop van Paulus - Handelingen 9:17-18 en 22:13-16
Ananías komt tot de blinde Paulus (toen nog Saulus) met de opdracht van de Heere om Paulus de handen op
te leggen, zodat Paulus weer ziende werd en om ervoor te zorgen dat Paulus met de Heilige Geest vervult
wordt (daarvoor moest Paulus gedoopt worden).
Dan legt Ananías de handen op Paulus, hij wordt genezen en kan weer zien. Ananías vertelt Paulus dat God
hem uitgekozen heeft om Zijn wil te kennen, en Jezus, de Rechtvaardige, te zien en Zijn stem te horen en dat
hij Zijn getuige zal zijn en alles moet verkondigen wat hij gezien en gehoord heeft. Vervolgens dringt Ananías
aan bij Paulus om zich te laten dopen en zijn zonden af te laten wassen.

Staten Vertaling

Nieuwe Bijbel Vertaling

Handelingen 9

Handelingen 9

17 En Ananías ging heen en kwam in het huis;
en de handen op hem leggende, zeide hij: Saul,
broeder! de Heere heeft mij gezonden, namelijk
Jezus, Die u verschenen is op den weg, dien gij
kwaamt, opdat gij weder ziende en met den
Heiligen Geest vervuld zoudt worden.
18 En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als
schellen, en hij werd terstond wederom ziende;
en stond op, en werd gedoopt.

17 Ananias vertrok en ging naar het huis, waar
hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei:
‘Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer,
door Jezus, die aan u verschenen is op de weg
hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt
zien en vervuld wordt van de heilige Geest.’
18 Meteen was het alsof er schellen van Saulus’
ogen vielen; hij kon weer zien, stond op en liet
zich dopen,

Handelingen 22
Handelingen 22
12 En een zekere Ananías, een godvruchtig man
naar de wet, goede getuigenis hebbende van al
de Joden, die daar woonden,
13 Kwam tot mij, en bij mij staande, zeide tot mij:
Saul, broeder, word weder ziende! En ter zelfder
ure werd ik ziende op hem.
14 En hij zeide: De God onzer vaderen heeft u te
voren verordineerd, om Zijn wil te kennen, en
den Rechtvaardige te zien, en de stem uit Zijn
mond te horen.
15 Want gij zult Hem getuige zijn bij alle mensen,
van hetgeen gij gezien en gehoord hebt.
16 En nu, wat vertoeft gij? Sta op, en laat u
dopen, en uw zonden afwassen, aanroepende
den Naam des Heeren.

12 Daar kwam een zekere Ananias naar me toe,
een man die de wet trouw naleefde en bij alle
Joodse inwoners van de stad in hoog aanzien
stond.
13 Hij ging voor me staan en zei: “Saul, broeder,
open je ogen!” En op datzelfde ogenblik kon ik
hem zien.
14 Hij zei: “De God van onze voorouders heeft
jou uitgekozen om je zijn wil bekend te maken,
om de rechtvaardige te zien en hem te horen
spreken,
15 want je zult zijn getuige zijn en aan alle
mensen verkondigen wat je gezien en gehoord
hebt.
16 Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen
en je zonden wegwassen, terwijl je zijn naam
aanroept.”

In dit Bijbelgedeelte lees ik het volgende over de doop, het is:




De afwassing van de zonden.
Onder aanroeping van de Naam des Heeren (dat is Jezus’ Naam, de Rechtvaardige, waarvan Paulus
een getuige is).
De sleutel om vervult te worden met de Heilige Geest (daarvoor was Ananías gezonden, zie
Handelingen 9:17).

§1.12 De doop in Christus - Romeinen 6:1-9

Staten Vertaling

Nieuwe Bijbel Vertaling

1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de
zonde blijven, opdat de genade te meerder
worde?
2 Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn,
hoe zullen wij nog in dezelve leven?
3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus
Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?
4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop
in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de
doden opgewekt is tot de heerlijkheid des
Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens
wandelen zouden.
5 Want indien wij met Hem één plant geworden
zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij
het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding;
6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem
gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet
gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde
dienen.
7 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd
van de zonde.
8 Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo
geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven;
9 Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de
doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer
over Hem.

1 Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen
om de genade te laten toenemen?
2 Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood
zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven?
3 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus
Jezus, zijn gedoopt in zijn dood?
4 We zijn door de doop in zijn dood met hem
begraven om, zoals Christus door de macht van
de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw
leven te leiden.
5 Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen
in zijn opstanding.
6 Immers, we weten dat ons oude bestaan met
hem gekruisigd is omdat er een einde moest
komen aan ons zondige leven: we mochten niet
langer slaven van de zonde zijn.
7 Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
8 Wanneer wij met Christus zijn gestorven,
geloven we dat we ook met hem zullen leven,
9 omdat we weten dat hij, die uit de dood is
opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen
macht meer over hem.

In dit Bijbelgedeelte lees ik het volgende over de doop, het is:








Gedoopt worden in Christus’ dood.
Met Hem begraven worden.
Met Hem opgewekt worden in een nieuw leven.
Één plant worden met Christus.
De kruising van onze oude zondige natuur.
Het vrij worden van de zonden, omdat wij gestorven zijn met Christus.
Een nieuw, eeuwig, leven beginnen met Christus.

§1.13 De wet, de doop in Christus en de beloften van Abraham - Galaten 3:23-29
Ik lees hier dat wij (en dus óók onze kinderen) onder de wet geboren worden en in bewaring gesteld zijn,
totdat we Christus in geloof aannemen en door de doop één met Christus worden, met Hem omkleed worden
en Hem gaan toebehoren!
De wet eist van ons een heilig en volmaakt leven. Daar kunnen wij nooit aan voldoen. Daarom is de
rechtvaardiging niet uit de werken van de wet. De wet laat alleen zien dat wij zondig en onvolmaakt zijn. Om
de wet te volbrengen hebben wij een Volmaakte en Rechtvaardige mens nodig. Jezus ís dé Rechtvaardige,
Hij volbracht de wet volkomen. Daarom is de wet een tuchtmeester tot Christus. Door één te worden met
Jezus Christus ziet God ons aan alsof wij zelf de wet volbrachten. Door in Hem te geloven en gedoopt te
worden in Zijn Naam, doen wij Christus ‘aan’, wij worden met Hem omkleed, één met Hem. De
rechtvaardiging is uit het geloof, wij worden één met Jezus door gedoopt te worden in Zijn Naam.
En omdat wij, door het geloof en de doop, Christus toebehoren, zijn wij nakomelingen van Abraham en
erfgenamen volgens de belofte!

Staten Vertaling
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23 Doch eer het geloof kwam, waren wij onder
de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten
geweest tot op het geloof, dat geopenbaard zou
worden.
24 Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest
tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden
gerechtvaardigd worden.
25 Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij
niet meer onder den tuchtmeester.
26 Want gij zijt allen kinderen Gods door het
geloof in Christus Jezus.
27 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt,
hebt gij Christus aangedaan.
28 Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is
noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man
en vrouw; want gij allen zijt één in Christus
Jezus.
29 En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan
Abrahams zaad, en naar de beloftenis
erfgenamen.

23 Voordat dit geloof kwam, werden we door de
wet bewaakt; we leefden in gevangenschap tot
het geloof geopenbaard zou worden.
24 Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat
Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op
God als rechtvaardigen konden worden
aangenomen.
25 Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet
langer onder toezicht,
26 want door het geloof en in Christus Jezus
bent u allen kinderen van God.
27 U allen die door de doop één met Christus
bent geworden, hebt u met Christus omkleed.
28 Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of
vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in
Christus Jezus.
29 En omdat u Christus toebehoort, bent u
nakomelingen van Abraham, erfgenamen
volgens de belofte.

In dit Bijbelgedeelte lees ik het volgende over de doop, het is:






Het vrij worden van de wet en het komen onder de vrijheid.
Het eigendom van Christus worden.
Met Jezus Christus omkleed worden, Hem ‘aandoen’, één worden met Hem.
Één worden met alle gelovigen (zie o.a.: Johannes 10:16, 11:52, 1 Korinthe 12:12-13, Kolossenzen
3:10-11, Éfeze 2:11-22, 4:3-6)
De inlijving in de belofte aan Abraham.

§1.14 De besnijdenis van het hart en de vrijspraak door Jezus - Kolossenzen 2:6, 9-16
Hier lees ik dat we door het geloof in Jezus Christus in Hem volmaakt zijn. We zijn besneden, met een
besnijdenis die zonder handen geschied. Wat is dat dan voor een besnijdenis? Dat legt Paulus verder uit,
namelijk: Door het afleggen (uittrekken) van ons oude lichaam van de zonde. Dit gebeurt door de doop, want
dan wordt ons oude zondige lichaam met Christus begraven, van ons afgesneden, en staan wij met Hem op
in een nieuw leven. Door de doop worden wij dus besneden in Christus: ons oude zondige leven wordt van
ons afgesneden en staan wij op in een nieuw leven met Christus! Wij zijn na de doop dus besneden van hart,
de zonde is dood in ons leven. Net zoals de voorhuid die afgesneden is geen kracht meer heeft, dood is en
vergaat, zo wordt ons oude leven ook van ons afgesneden en heeft geen kracht meer, het is dood en vergaat.
Wij waren dood in zonden en misdaden, maar God heeft ons samen met Christus levend gemaakt toen Hij
onze zonden en misdaden vergaf door de doop in Jezus’ Naam. Alle bewijslas voor onze zonden en
misdaden heeft Christus weggenomen door de lijst van al onze schulden en zonden aan het kruis te nagelen.
Zo heeft Christus alle bewijzen van onze zonden vernietigt aan het kruis en heeft zo Satan, de aanklager, en
zijn demonen alle wapens uit handen geslagen en over hen getriomfeerd. Er is dus geen grond meer om ons
te veroordelen, want alle bewijzen zijn vernietigt, wij zijn vrijgesproken door het offer van Jezus.

Staten Vertaling
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6 Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt
aangenomen, wandelt alzo in Hem;
……..
9 Want in Hem woont al de volheid der Godheid
lichamelijk;
10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is
van alle overheid en macht;
11 In Welken gij ook besneden zijt met een
besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de
uittrekking van het lichaam der zonden des
vleses, door de besnijdenis van Christus;
12 Zijnde met Hem begraven in den doop, in
welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het
geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden
opgewekt heeft.
13 En Hij heeft u, als gij dood waart in de
misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede
levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u
vergevende;
14 Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen
ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg
ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve
uit het midden weggenomen, hetzelve aan het
kruis genageld hebbende;
15 En de overheden en de machten uitgetogen
hebbende, heeft Hij die in het openbaar
tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen
getriomfeerd.

6 Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als
uw Heer aanvaard hebt.
……..
9 Want in hem is de goddelijke volheid
lichamelijk aanwezig,
10 en omdat u één bent met hem, het hoofd van
alle machten en krachten, bent ook u van die
volheid vervuld.
11 In hem bent u ook besneden, niet door
mensenhanden, maar met de besnijdenis van
Christus, door het afleggen van het aardse
lichaam.
12 Toen u gedoopt werd bent u immers met hem
begraven, en met hem bent u ook tot leven
gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die
hem uit de dood heeft opgewekt.
13 U was dood door uw zonden en door uw
onbesneden staat, maar God heeft u samen met
Christus levend gemaakt toen hij ons al onze
zonden kwijtschold.
14 Hij heeft het document met voorschriften
waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het
vernietigd door het aan het kruis te nagelen.
15 Hij heeft zich ontdaan van de machten en
krachten, hij heeft hen openlijk te schande
gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.

In dit Bijbelgedeelte lees ik het volgende over de doop, het is:










In de Jezus’ Naam, als wij gedoopt zijn in Hem zijn wij volmaakt en woont de volheid van Gods
genade en waarheid in ons (Zie Kolossenzen 1:19 en Johannes 1:14-16).
Besneden worden van hart (zie ook Deuteronomium 30:6 en Romeinen 2:29 NBV).
Afgesneden worden van ons oude zondige lichaam en opstaan in een nieuw leven met Christus.
Met Christus begraven worden en weer opgewekt worden uit de dood.
Het sterven van ons zondige lichaam (sterven voor de wereld).
Wedergeboren worden, opstaan in een nieuw leven.
De afwassing/vergeving van de zonden.
Het ontvangen van de overwinning op Satan en zijn demonen, omdat Christus over hen heeft
getriomfeerd.
Het vernietigen van alle grond tot veroordeling, wij zijn nu dus volkomen vrij!

§1.15 Noach en de Ark van het behoud en de doop in Jezus Christus - 1 Petrus 3:18-22
In dit Bijbelgedeelte lees ik dat Christus, de Rechtvaardige, heeft geleden voor de zonden van de
onrechtvaardigen om ons tot God te brengen.
Hij is in de Geest heengegaan naar de geesten van hen die tijdens de zondvloed ongehoorzaam waren en
niet in de ark gegaan waren. Deze geesten, die gevangen zitten, heeft Hij het evangelie verkondigd. Wat
hiermee bedoeld wordt begrijp ik (nog) niet, maar het staat in de Bijbel dus en is dus waar!
Waar het nu om gaat is de ark van Noach. Petrus noemt de ark hier het tegenbeeld van de doop. Petrus zegt
dat we door de doop behouden worden, en dat het een vraag is om een goed geweten voor God. De doop
heeft dus met de reiniging van ons geweten te maken, door de opstanding van Jezus Christus.
Noach werd behouden uit Gods oordeel over zonden. Hij was veilig in de ark, omdat Hij God geloofde (zie
gebed doopformulier). Het water van Gods oordeel kolkte om hem heen, maar Noach was en bleef veilig! Zo
zijn ook wij veilig in Jezus Christus. Door het geloof betreden wij de veilige Ark van ons Behoud, Jezus
Christus en gaan door de wateren van de doop, waarin alle onreinheid afgewassen wordt, en ontvangen wij
een nieuw leven in Christus.
Hier blijkt dat de kinderdoop op de verkeerde plek staat, want door het geloof stap je de Ark van het Behoud
binnen. Als baby kun je nog niet geloven dus kun je nog niet in de Ark van het Behoud stappen. Als baby
wordt je buiten de Ark van het Behoud geboren. Alleen door het geloof wordt je behouden, niet door het
geloof van je ouders of door de kinderdoop, maar alleen door het persoonlijke geloof in Jezus Christus. Je
moet zelf, door het geloof, in de Ark van het Behoud stappen.

Staten Vertaling
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18 Want Christus heeft ook ééns voor de zonden
geleden, Hij rechtvaardig voor de
onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou
brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar
levend gemaakt door den Geest;
19 In Denwelken Hij ook, henengegaan zijnde,
den geesten, die in de gevangenis zijn, gepredikt
heeft,
20 Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer
de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in
de dagen van Noach, als de ark toebereid werd;
waarin weinige (dat is acht) zielen behouden
werden door het water.
21 Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook
behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid
des lichaams, maar die een vraag is van een
goed geweten tot God, door de opstanding van
Jezus Christus;
22 Welke is aan de rechterhand Gods,
opgevaren ten hemel, de engelen, en machten,
en krachten Hem onderdanig gemaakt zijnde.

18 Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf
rechtvaardig was, geleden voor de zonden van
onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij
God te brengen. Naar het lichaam werd hij
gedood maar naar de geest tot leven gewekt.
19 Hij is naar de geesten gegaan die
gevangenzaten, om dit alles te verkondigen
20 aan hen die ten tijde van Noach weigerden te
gehoorzamen, toen God geduldig wachtte en de
ark gebouwd werd. In de ark werden slechts
enkele mensen, acht in totaal, van de watervloed
gered,
21 en dat water is een voorafbeelding van het
water van de doop, waardoor u nu wordt gered.
De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is
een vraag aan God om een zuiver geweten.
Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van
Jezus Christus,
22 die de hemel is binnengegaan en nu aan
Gods rechterhand zit, terwijl de engelen,
machten en krachten aan hem onderworpen zijn.

In dit Bijbelgedeelte lees ik het volgende over de doop, het is:







Vergelijkbaar met de ark van Noach, die Noach redde uit het oordeel van God over de wereld.
Door het geloof in de Ark van het Behoud, Jezus, stappen.
Gered worden uit het oordeel.
Een vraag om een goed geweten voor God.
Reiniging van ons geweten door de opstanding van Jezus Christus (verlost van onze zonden en oude
natuur).
Eerst geloven en dan pas gedoopt worden.

§1.16 De doop in Mozes door de Rode Zee - 1 Korinthe 10:1-2
Hier zegt Paulus dat de doortocht door de Rode Zee een beeld is van de doop (evenals in het doopformulier).
De Israëlieten werden beschermd door de Heilige Geest (wolkkolom en vuurkolom) en gingen Mozes
achteraan door de Rode Zee. Mozes is hier een beeld van Christus Die Zijn volk uitleid uit Egypte.
Om de Rode Zee door te kunnen gaan moet je eerst uitgeleid worden uit Egypte! Dus eerst bekering en
bevrijding uit de slavernij van de zonden. Dat kan alleen door het geloof, want als de Israëlieten niet
geloofden wat God door Mozes tot hen sprak zouden zij Mozes ook niet achteraan gaan. Zo worden wij ook
verlost uit de zonden door het geloof in Jezus Christus.
Ter illustratie:

Als er een baby geboren wordt ligt dit kind onder het juk van de erfzonde waarvan hij bevrijd en van verlost
moet worden. Deze baby wordt dus in Egypte geboren onder slavernij van de zonde.
Het kind groeit op en op zijn 23 levensjaar komt hij tot geloof door het werk van de Heilige Geest. Door het
geloof in het volkomen offer van de Heere Jezus worden zijn zonden vergeven. Op dat moment wordt hij
uitgeleid uit Egypte en verlost uit de slavernij van de zonde door het bloed van Jezus (Paaslam).
Als baby was hij reeds gedoopt. Hier ligt nu een probleem, want als de doortocht door de Rode Zee een
beeld is van de doop, betekend dit dat hij als baby al door de Rode Zee is gegaan.
De betekenis van de doop en de doortocht door de Rode Zee is:



Behouden worden van uit het oordeel doordat Christus voor ons een droog pad baande door de
wateren van Gods toorn.
De scheiding van ons oude (Egypte) en nieuwe leven (Beloofde Land).

Toen deze baby net geboren was bevond hij zich nog volledig in Egypte en van een nieuw leven was toen
nog geen sprake. De volgorde klopt dus niet! Toen hij gedoopt werd ging hij helemaal niet door de Rode Zee,
e
want hij leefde nog in Egypte tot zijn 23 jaar! De kinderdoop staat dus op de verkeerde plaats.
 Niet voor de uittocht, maar pas ná de uittocht kan er door de Rode Zee gegaan worden! Pas ná bekering
door het geloof in Jezus Christus kan er gedoopt worden. Dán pas kun je een scheiding maken tussen je
oude leven (Egypte) en je nieuwe leven in Christus (Beloofde Land). Door de doop wordt je bevrijd van je
oude leven, je wordt wedergeboren, je wordt burger van het Beloofde Land en ga een nieuw leven in
vrijheid en overvloed binnen. De Egyptenaren kunnen geen aanspraak meer op je maken, je bent vrij
gemaakt door de doop!
Toen hij bekeerd werd begon hij aan de ‘uittocht uit Egypte’ door de verlossing door het bloed van het
Paaslam Christus! Maar de Rode Zee was hij nog niet in geloof doorgetrokken….
Er is nog geen scheiding gemaakt tussen zijn oude leven (Egypte) en zijn nieuwe leven in Christus (Beloofde
Land). Zijn zonden zijn wel vergeven omdat hij schuilde achter het bloed van het Paaslam, Christus. Maar hij
is nog niet bevrijd van zijn oude leven en wordt nog achtervolgt door de Egyptenaren.
Dit zijn de duivelen of demonen die hem:




beschuldigen met zonden uit zijn oude leven.
proberen te verleiden om terug te komen naar de vleespotten van Egypte.
proberen gevangen te nemen en terug te brengen naar de slavernij van Egypte.

Ik geloof dat God ons door de Rode Zee wil leiden om zo een scheiding te maken tussen ons oude leven en
ons nieuwe leven in Christus. Door in geloof de Heilige Geest (wolkkolom) te volgen en te gehoorzamen
worden wij door de Rode Zee geleid en:





Sterft onze oude natuur met Christus de vloekdood aan het kruis.
Worden wij met Hem begraven.
Staan wij met Hem op in een nieuw leven, afgestorven van onze oude natuur, gestorven voor de
wereld en de zonden.
Worden wij door de Heilige Geest naar het Beloofde Land geleid!

In de Rode Zee zullen al onze vervolgers (duivels/demonen) verdrinken net als de Egyptenaren. Zie
Kolossenzen 2 (§ 1.14), alle bewijzen om ons te veroordelen zijn aan het kruis genageld, er is dan totaal geen
grond meer om veroordeelt te worden. Alle bewijzen zijn vernietigt, wij zijn dan volkomen vrijgesproken door
het offer van Jezus.
Om het Beloofde Land te bereiken moeten wij door de Rode Zee (dat kan pas na de uittocht, en niet
daarvoor). Als we Hem gehoorzamen zal Hij ons leiden en al onze vijanden voor ons overwinnen, vernietigen
en ons leiden naar het Beloofde Land dat vloeit van melk en honing.
De Heere Jezus belooft ons om ons in overvloed te brengen, Hij zegt in Johannes 10:7-16 “Ik ben de Goede
Herder”, en (vers 10) “Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.”. En in vers 9 zegt
Jezus: “Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan,
en weide vinden.”.
Ik geloof dat het ingaan door de Deur betekent dat we gedoopt moeten worden in Jezus’ Naam, ingaan door
de Deur, Gods Koninkrijk binnen door het geloof in Jezus Christus. In de Bijbel horen geloof en doop bij
elkaar.
Dus als we in geloof de uittocht aanvangen (geborgen achter het bloed van het Paaslam) gaan we Gods
Koninkrijk binnen en maken een scheiding tussen ons oude en nieuwe leven door de Rode Zee door te
trekken (doop in Christus). Dan zal Jozua (Jezus) ons door de Jordaan (doop in de Heilige Geest) leiden het
Beloofde Land binnen, dat overvloeiende is van melk en honing.
In Jozua 1 lezen we over Jozua die hier een beeld van Jezus is. Jezus diende de wet, Jozua diende Mozes.
Mozes bracht de wet  Mozes kon hen niet in het Beloofde land brengen. Jozua wel. Vervolgens lezen we in
Jozua 3 de doortocht van het volk Israël door de Jordaan. De Ark van het Verbond ging voor hen uit. Zo is in
het Nieuwe Testament de doop in de Heilige Geest een zegel van het nieuwe verbond in Christus.

Staten Vertaling

Nieuwe Bijbel Vertaling

1 En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt,
dat onze vaders allen onder de wolk waren, en
allen door de zee doorgegaan zijn;
2 En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in
de zee;

1 Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat
onze voorouders allemaal door de wolk werden
beschermd en allemaal door de zee trokken,
2 dat ze zich allemaal in de naam van Mozes
lieten dopen in de wolk en in de zee.

In dit Bijbelgedeelte lees ik het volgende over de doop, het is:

















Het tegenbeeld van de doortocht door de Rode Zee.
Behouden worden uit het oordeel doordat Christus voor ons een droog pad baande door de wateren
van Gods toorn.
Onder de leiding en bescherming van de Heilige Geest.
In Jezus’ Naam.
De verlossing uit de hand van onze vijanden/achtervolgers.
Door het geloof in Jezus’ Naam.
De scheiding van ons oude (Egypte) en nieuwe leven (Beloofde Land).
Eerst door de Rode Zee (doop in Christus), daarna door de Jordaan (doop in de Heilige Geest, zegel
van het nieuwe verbond) het Beloofde Land binnen.
niet voor de uittocht, maar kan pas ná de uittocht uit Egypte!
Bevrijding van onze achtervolgers, duivelen of demonen die ons beschuldigen met zonden uit ons
oude leven, ons proberen te verleiden om terug te komen naar de vleespotten van Egypte, ons
proberen gevangen te nemen en terug te brengen naar de slavernij van Egypte.
Met Christus de vloekdood sterven aan het kruis, onze oude natuur sterft.
Met Hem begraven worden.
Opstaan met Hem in een nieuw leven, afgestorven van onze oude natuur, gestorven voor de wereld
en de zonden.
Door de Heilige Geest geleid worden naar het Beloofde Land.
Ingaan door de Deur, Christus, in Gods Koninkrijk door het geloof in Hem.
Één met het geloof, onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Hoofdstuk 2
De betekenis en inhoud van het verbond
§2.1 Verbond of Testament
Voor ons is het vanzelfsprekend dat het Oude Testament de tijd vóór Christus is en dat met het Nieuwe
Testament de tijd ná Christus’ geboorte bedoeld wordt. Nu wordt er in sommige vertalingen soms het woordje
‘verbond’ en soms het woordje ‘testament’ gebruikt. Volgens woordenboeken en encyclopedieën zijn in de
grondtaal beide woorden als vertaling mogelijk en hebben ze nagenoeg dezelfde betekenis. De keuze
testament of verbond heeft te maken met de situatie waarin het dit woord gebruikt wordt. Een testament heeft
in onze cultuur de betekenis gekregen van een uiterste wilsbeschikking, een erfenis, die van kracht wordt na
de dood van de erflater, in dit geval Jezus Christus. Maar het kan net zo goed uitgelegd worden als een
overeenkomst of een verbond.
§2.2 Het doel van een verbond
Als er in de Bijbel over het oude of nieuwe verbond gesproken wordt heeft dit altijd betrekking op de relatie
tussen God en de mensen, een verbondsrelatie. Een verbond is de meest krachtige relatie die er bestaat.
Een verbond sluit je altijd om er beter van te worden, nooit andersom. Een verbond geeft zekerheid, want een
verbond kan niet ongestraft verbroken worden. Een verbond heeft altijd twee kanten: een zegenzijde en een
vloekzijde. Als je het verbond verbreekt dan zul je de vloekzijde van het verbond ervaren. Daarom
garandeerde het verbond dat de overeenkomsten te allen tijde nagekomen zou worden. Als het verbond
verbroken zou worden kwam je onder de vloek terecht. Je was dan ontrouw aan je verbondspartner en had
het recht van zijn bescherming en gunst verspeeld. Je stond er voortaan alleen voor, je eer was verspeeld.
Voortaan zou je beschimpt worden en onbetrouwbaar geacht worden. De vloek van het verbond zou je
ervaren. Daarom liet je het wel uit je hoof om het verbond te breken, want iedereen wil onder de zegen
blijven!
Een verbond is iets heel anders dan een contract. Een contract kan ongestraft verbroken worden, je kunt er
vrij makkelijk onderuit. Maar een verbond is levenslang, je kunt er niet onderuit zonder het te verbreken en de
vloek of straf te dragen.
In de dagen van Abram en Saraï was een verbondssluiting een bekend gebeuren. Een verbond werd
gesloten tussen twee partijen die het samen eens waren geworden. Dat konden bijvoorbeeld twee families
zijn. De ene familie bestond uit akkerbouwers (familie Boer) en de andere familie uit jagers en strijders
(familie Soldaat). Ze beloofden elkaar te zullen helpen en beschermen. Als er oorlog was zou familie Soldaat
familie Boer beschermen, terwijl familie Boer voor het eten zou zorgen van familie Soldaat. Om er zeker van
te zijn dit deze afspraken nagekomen zou worden, werd er een verbond gesloten. Dit verbond zou de
gemaakte afspraken bekrachtigen. Doordat er een verbond gesloten was kon je er altijd van op aan dat de
gemaakte afspraken nagekomen zouden worden. Dus als je aan familie Boer kwam moest je uitkijken, want
dan kreeg je familie Soldaat op je dak. Want ze hadden een verbond met elkaar! Vaak kon je ergens aan zien
dat ze een verbond met elkaar hadden, bijvoorbeeld aan een speciaal lidteken, een armband, een zegel(ring),
een wapen, enz. Dit teken herinnerde hen, en iedereen die het zag, eraan dat ze een verbond hadden. Dus je
moest dan uitkijken.

§2.3 Het huwelijksverbond
Het huwelijk is een mooi voorbeeld van een verbond, een verbond tussen een man en een vrouw (zie Éfeze
5:22-33). Een huwelijk sluit je om samen gelukkig te worden, je belooft elkaar levenslange trouw. Alles wat je
heb deel je nu met z’n tweeën. Je deelt lief en leed, je helpt elkaar, beschermt elkaar, je krijgt samen kinderen
en voed ze samen de kinderen op. Kortom je bent niet meer twee losse individuen maar één echtpaar.
Hoewel we tegenwoordig niet meer goed beseffen wat het huwelijksverbond nu precies inhoud heeft het een
heel krachtige betekenis:











je laat een wettige trouwakte opstellen,
je sluit het huwelijkverbond met een verbondsmaaltijd en een feest,
je brengt samen een offer in de kerk (tienden, hiermee eren wij God en erkennen wij dat God onze Bron
is en eren Hem door een (tiende)deel van onze zegeningen aan Hem terug te geven (Maleáchi 3:10,
Hebreeën 7:6, 2 Korinthe 9:6),
je geeft elkaar een trouwring, die je altijd draagt (hier staat de naam van je verbondspartner in), en je
ontvangt een nieuwe naam: je voegt de achternamen samen tot één naam.
je neemt God als Getuige, als derde Verbondspartner (Prediker 4:12) en vraagt Hem om hulp en zegen,
je bent niet meer twee, maar één vlees,
je begint samen een nieuw leven, alle eigendommen heb je nu samen,
je geeft je gezag aan elkaar,
je belooft elkaar levenslange trouw. God straft de overspelers en hoereerders (Hebreeën 13:4),
je belooft rein te leven, want het lichaam is een tempel van God, wie Gods tempel schend die schend
God (1 Korinthe 3:17).

Zo zie je dat het huwelijk een volwaardig verbond is, gesloten tussen een man en een vrouw, met God als
Getuige, Verbondspartner en Hulp om het verbond te kunnen houden. Tegenwoordig wordt er erg makkelijk
over gedacht, we denken dat het huwelijksverbond niet meer is dan een soort contract dat eenvoudig
gebroken kan worden. Toch is dat niet waar. Een verbond heeft altijd twee kanten: een zegenzijde en een
vloekzijde. Mensen die een echtscheiding achter de rug hebben zijn er niet gelukkiger op geworden, hun
leven is gebroken omdat er een verbond was gesloten dat nu verbroken is. Ze ervaren de gevolgen van de
vloek van het verbroken huwelijksverbond in hun leven. Het klinkt misschien nogal dramatisch, maar het is
waar. Kijk maar eens om je heen! Gezinnen vallen dan uit elkaar, kinderen worden de dupe, ruzies pijnen en
verdriet worden ervaren. Er is een leegte gekomen in het leven, een diepe wond in je hart. Zo wordt het
huwelijksverbond dat bedoeld is als een zegen een vloek voor hen die het verbreken.
§2.4 De verbonden in de Bijbel
In de Bijbel komen veel verbonden voor. Het laat de relatie tussen God en de mensen zien. Zo had God met
Adam en Eva in het Paradijs een verbond. Maar dat werd verbroken door de zondeval. Hierdoor werden de
mensen vervloekt, van God afgesneden. Maar God beloofde dit verbroken verbond te herstellen (Genesis
3:15).
God sloot een verbond met Noach, met zijn nageslacht en ”met alle levende ziel, die met u is, van het
gevogelte, van het vee, en van alle gedierte der aarde met u; van allen, die uit de ark gegaan zijn, tot al het
gedierte der aarde toe.” (Genesis 9:10). Als teken van dit verbond gaf God de regenboog. Nu konden de
mensen altijd zien dat Hij trouw is aan Zijn verbond en dat Hij mensen liefheeft en het goede voor hen op het
oog heeft!
Vervolgens lezen we in de Bijbel dat God een verbond sloot met Abraham, Izak en Jacob en met het volk
Israël. We lezen ook over het verbond met de Levieten (Maleáchi 2), met Pínehas (Numeri 25:11-12) en met
David (2 Samuël 7 en Psalm 89).
Tenslotte spreekt de Bijbel over een nieuw en eeuwig verbond (Jeremia 31:31, Ezechiël 16:60,
2 Korinthe 3:6, Hebreeën 8:8, 8:13, 9:15, 12:24) dat nooit meer verbroken zal worden. Dit is het nieuwe
verbond dat Jezus sluit in Zijn bloed. Dit verbond geld voor iedereen, iedereen kan nu behouden worden! Dat
is een geweldige blijde boodschap, dat is het Evangelie van Jezus Christus!
Door het geloof in Jezus worden wij gered, wij worden weer geestelijk levend gemaakt, de verbinding tussen
God en onze ziel wordt weer hersteld. In Jezus zijn wij weer verbonden met God. Jezus maakte een nieuw
verbond voor iedereen! De hele wereld kan behouden worden door het geloof en de doop in Hem!

§2.5 De verbondssluiting
Een verbondssluiting was symbolisch ritueel om elkaar in te dekken en er zeker van te zijn dat de afspraken
altijd nagekomen zouden worden (Zie Bijbelse encyclopedie). Dat ging als volgt te werk:


Alle overeenkomsten werden vastgelegd.



Er werd een verbondsmaaltijd gehouden. Die bestond uit brood en wijn, wat de symbolische betekenis
had van vlees en bloed. Men was bereid om het leven voor elkaar af te leggen.



Vervolgens sneden ze offerdieren in de lengte door midden en legden de twee helften tegenover elkaar.
In het midden van de halve dieren ontstond een bloedstraat of bloedrivier.



Door deze bloedstraat werd dan gelopen en de overeenkomsten (zegeningen) van het verbond werden
uitgesproken. Ze spraken beloften van trouw aan elkaar uit en maakten afspraken die nooit verbroken
konden worden.



Op de terugweg werden de vloeken of straffen uitgesproken voor als het verbond gebroken werd. Het
offer had de symbolische betekenis dat diegene die het verbond verbrak net zoals de offerdieren in
tweeën gehouwen mocht worden (Jeremia 34:18-20).



Het verbond werd bezegeld door dingen uit te wisselen zoals:


Kleding/mantels. Dit betekende: jij krijgt mijn gezag en ik krijg jou gezag, wat van mij is is nu ook
van jou en wat van jou is is nu ook van mij.



Wapens, met de betekenis, jou kracht is nu mijn kracht, mijn kracht is nu jou kracht, jou vijanden
zijn nu mijn vijanden en mijn vijanden zijn nu jou vijanden.



Bloed, door een kerf te maken in het lichaam en de wonden tegen elkaar te drukken zodat het
bloed van beide partijen zich vermengde, met als betekenis, jou leven is mijn leven en mijn leven
is jou leven. Ik ben je altijd trouw. Later zou altijd dit lidteken zichtbaar zijn als teken van het
verbond (“Zie, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd” zegt God in Jesaja 49:16).



Het zweren van een eed bij hun God en maakten Hem tot hun derde Verbondspartner.

§2.6 Het patroon van de meest krachtige verbintenis
In de tijd van Abram en Saraï was de hierboven beschreven verbondssluiting een bekent ritueel. Deze
verbondssluiting drukte de meest krachtige relatie en verbintenis uit die maar mogelijk is! Nu zien wij dat God
dit symbolische ritueel van een verbondssluiting gebruikt om Zijn liefdesrelatie voor de mensen duidelijk te
maken. Een verbond bestaat altijd uit een vast patroon van elementen die we in elk verbond zien terugkeren.
Dit patroon van het verbond is ook in de Bijbel terug te vinden. Zo heeft het verbond met Abraham, het
verbond met Israël en het nieuwe verbond dat gesloten werd door Jezus een steeds terugkerend patoon. In al
deze verbonden zien wij volgende rijtje terugkeren. Dit is het schema van het verbond en laat de liefdesrelatie
zien, de verbinding (of het verbond), tussen God en ons mensen:

Belofte

Zegen

Vloek

Verbondsmaal

Offer

Doop

Zegel

Omwisseling

Beproeving

Door dit schema toe te passen op het verbond met Abraham, Israël en het nieuwe verbond, krijgen wij een
helder beeld van de plaats en de bedoeling van de doop in het verbond. Als we de inhoud van het verbond
gaan begrijpen zullen we een helder beeld krijgen van Gods diepste verlangens en Zijn eindeloze passionele
liefde voor de mensen. Hij wilde het verbond dat verbroken werd in het Paradijs weer herstellen. Jezus
realiseerde dit! Jezus herstelde de relatie tussen God en de mensen, Jezus sloot een nieuw verbond, een
eeuwig verbond!
De Bijbel zet de doop en de besnijdenis NIET op één lijn! We zullen zien dat de besnijdenis het zegel van het
verbond met Abraham was, terwijl de doop de verbondssluiting is van het nieuwe verbond. Door de doop
gaan we door de bloedstraat en worden wij één met het Offer van het nieuwe verbond, Jezus. Aan de hand
van het bovenstaande rijtje, de elementen van het verbond, wil ik uitleggen wat het nieuwe verbond inhoud.
Dit zijn de elementen die uitdrukking geven aan de relatie tussen God en ons. Het is een verbondsrelatie.
Door dit verbond zijn wij één met God. Net als in een huwelijk is er geen sprake meer van twee individuen,
maar het is één echtpaar. Zo worden wij door het verbond één met God, wij worden onlosmakelijk verbonden
met Hem. Hij woont dan in ons met Zijn Heilige Geest en wij zijn ín Jezus één met Zijn Lichaam.

§2.7 De vloek van het verbond en de roep van Gods liefde
Net schreef ik dat het verbond uiting geeft aan de liefdesrelatie tussen God en de mensen. Een vloek in het
verbond lijkt in dat opzicht erg misplaatst. Een vloek doet voorkomen alsof God wreed is en ons hardvochtig
voor onze zonden op laat draaien als wij Hem niet gehoorzamen. Dit kan een heel negatief beeld geven van
God en een belemmering voor ons worden om ons helemaal aan Zijn liefde over te geven.
Daarom wil ik dit toelichten, omdat God juist positief is, Hij ís Liefde, Licht en Leven! God houdt van ons met
een intens diepe, warme, vurige en passionele liefde! God heeft ons Zijn belofte gegeven dat Hij onze God wil
zijn! Uit het Evangelie klinkt de roep van Gods liefde, Hij lokt en roept ons herhaaldelijk toe:
”Vertrouw op Mij met heel je hart en heb Mij hartstochtelijk lief. Dan zal ik je zegenen en Mijn tere liefde en
trouw voor jou laten zien! Kies daarom voor Mij, Hét Leven! Maar als je mij niet vertouwt en niet naar Mij
luisteren wilt en je vertouwen stelt in de leugens van Satan, zul je het met hem moeten doen en met hem
gerekend worden, dan zal Mijn toorn, die voor de Satan en zijn engelen bedoeld is (Matthéüs 25:41), ook
over jou losbarsten. Dan kan ik Mijn liefde voor jou niet tonen. Hoeveel verdriet Mij dat ook doet, want Ik hou
hartstochtelijk veel van jou! Dan zul je merken dat Satan een harde meester is, een mensenmoordenaar van
den beginne (Johannes 8:44).”
Dat is de vloek waar je onder komt als je niet vertrouwt op Gods verbond, Zijn liefdesrelatie, met ons mensen.
Het is de vloek die voor Satan bedoeld is, voor de ontrouwen en de opstandigen. Het is de vloek die bedoeld
is voor hen die God haten. Laat je daarom niet van de wijs brengen door de leugens van Satan. Want God
houd van ons, voor eeuwig! Met een hartstochtelijke liefde! Hij gaf het liefste wat Hij had, Zijn éniggeboren
Zoon Jezus, om onze straf te dragen, de straf van het verbroken verbond (Romeinen 5:8). Hij droeg onze
vloek, de vloek van de zondeval en de vloek van de wet, ál onze ongerechtigheden heeft God op Hem doen
aanlopen (Jesaja 53:6). En dát is nu het schitterende van het nieuwe verbond!!! Jezus heeft alle
consequenties van ongehoorzaam zijn, de vloek, weggenomen door de vloek te dragen en de schuld te
betalen!
Door de doop worden wij één met Jezus. God ziet ons dan aan ín Jezus. Jezus heeft de straf voor onze
zonden betaald, wij zijn in Jezus vrij van de vloek! In Jezus ziet God ons aan alsof wij nog nooit enige zonden
gedaan hebben. Dát is nu het bijzondere van het nieuw verbond, dit verbond heeft géén vloek! Jezus nam de
vloek weg (Galaten 3:13)! Daarom is het ook een eeuwig verbond. Het kán niet meer verbroken worden. In
Jezus zijn wij voor eeuwig onder Gods gunst en mogen wij ons verlustigen in Zijn liefde en zegeningen. Jezus
bracht ons weer terug bij het liefdevolle hart van God, Jezus brengt ons weer terug naar het heerlijke
Paradijs! Voor eeuwig mogen wij bij God wonen, in vreugde, ongeremde blijdschap, liefde, vrede en geluk! Zo
laat het nieuwe verbond de eeuwige liefdesrelatie tussen God en de mensen zien, de vloek is eruit
weggenomen, het is nu een verbond van enkel zegeningen!

Hoofdstuk 3
Het Paradijs en het nieuwe verbond
§3.1 Het verbond van liefde, vertrouwen en zegeningen in het Paradijs
Zoals mensen zich aan elkaar verbinden door een verbond te sluiten, zo verbond God Zich ook aan de
mensen. Hij schiep de mensen naar Zijn Beeld en gelijkenis en verbond Zich zo aan hen (Genesis 1:26-29).
Dit was de meest zuivere, pure en krachtige verbintenis die er bestond, dit verbond was gebaseerd op
onvoorwaardelijke liefde, kinderlijk vertrouwen en overvloedige zegen. Voor de mens had God de
schitterende aarde geschapen en een prachtige tuin aangelegd, het Paradijs. Adam en Eva mochten
heersen, als koning en koningin, over de aarde, de aarde hadden zij van God gekregen. Zij waren het hoofd
van de schepping. Dit was het toppunt van geluk en heerlijkheid! Zij kenden God en genoten van Zijn liefde,
vrolijkheid en vreugde, Zijn liefde, licht en heerlijkheid straalde over hen. God zegende hen overvloedig en zij
wandelden met God in deze prachtige tuin.
§3.2 Het uiteindelijke doel van de belofte van het verbond
Zoals het in het Paradijs was, zo wil God het weer maken. Dit is het uiteindelijke doel van Gods belofte, ons
weer terug brengen bij Hem. God wil weer met ons wandelen in het Paradijs en ons Zijn eindeloze liefde te
tonen. God schiep ons om Zijn Beeld te weerspiegelen. Alle beloftes in de Bijbel hebben het uiteindelijke doel
om Gods Beeld in ons te weerspiegelen. God wil ín ons wonen en ons overweldigen met Zijn liefde. Hij wil
met ons wandelen in vrede en geluk, in overvloeiende en uitspattende vreugde, ongeremde blijdschap en
vrijheid. God wil ons Zijn bovennatuurlijke krachten geven, Hij wil ons doen heersen over de aarde, ons in
overwinning doen leven en ons overladen met Zijn zegeningen!
§3.3 De essentie van het verbond, de vrijwillige keuze
Maar dat prachtige en heerlijke verbond met God werd verbroken door de zondeval. God stelde Adam en Eva
op de proef (Genesis 2:16-17). Ze kregen de mogelijkheid om te kiezen, want een verbond op basis van
liefde en vertrouwen kan alleen puur en onvoorwaardelijk zijn als er vrijwillig voor gekozen wordt. Het is een
keuze tussen leven en dood. Adam en Eva konden kiezen tussen twee bomen, het leven of de dood (Genesis
2:9, 17).
§3.4 Het vertrouwen op de proef gesteld
Door Adam en Eva voor deze keuze te stellen werd hun vertrouwen in God op de proef gesteld. Dit is de
beproeving van het verbond. God had laten zien dat Hij trouw is aan het verbond met de mensen. Hij had
Adam en Eva overvloedig gezegend. Nu wilde Hij zien of Adam en Eva óók trouw waren aan hun verbond
met God! Hij wilde weten of ze ECHT hun vertrouwen op Hem stelden en of ze Hem ECHT van harte lief
hadden, door dik en dun. Hij wilde weten of ze heel bewust voor Hem zouden kiezen en of ze daar voor
wilden vechten en hun vertrouwen volledig op Hem zouden stellen.
§3.5 Onze vrijwillige keuze wordt op de proef gesteld
Deze keuze geldt ook nu nog voor ons. Wij kunnen er vrijwillig voor kiezen om ons aan God te verbinden.
God is vol liefde voor mensen en doet er alles aan om ons ervan te overtuigen dat Hij gedachten van vrede
over ons heeft (Jeremia 29:11), dat Hij ons wil zegenen en een hoopvolle toekomst wil geven. Hij bevestigde
Zijn liefde voor ons toen Hij Zijn enige Zoon voor ons overgaf in de dood (Romeinen 5:8)! Iedereen die bij
God wil horen moet vrijwillig voor Hem kiezen. God trekt ons met Zijn liefde, maar wij moeten kiezen.
Als God ons niet zou trekken en niet in ons zou werken met Zijn Heilige Geest, dan zouden wij nooit kiezen.
Dan blijven wij in de zonde leven, omdat wij van nature niet naar God vragen (Romeinen 3:11). Van nature
hebben wij het niet eens door dat wij onder de vloek van de zonde leven. Van nature valt er niets te kiezen,
omdat wij allemaal onder de vloek geboren worden, de mensen hadden voor de dood gekozen. God is het
Die in ons werkt (Filippenzen 2:13) en ons trekt, dáárom kunnen wij nú kiezen voor het Leven. Kiezen kan
alleen maar door geloof en vertrouwen op God.

Door ongeloof en ontrouw werd het verbond verbroken, door geloof en vertrouwen wordt het verbond weer
hersteld. We kunnen ervoor kiezen om ons geloof en vertrouwen op God te stellen, het is een bewuste keuze.
Als we er volledig op vertrouwen dat God Zijn eniggeboren Zoon Jezus naar de aarde zond om ons te redden
en als wij ons geloof in de praktijk gaan brengen door volledig te gehoorzamen aan Zijn geboden en door ons
te laten dopen in Zijn Naam, dan worden ook wij gered! De Heilige Geest werkt het geloof, Hij leert ons om
ons vertrouwen op Jezus te stellen. Maar wij moet dit geloof in de praktijk brengen en er bewust voor kiezen
en er naar handelen!
Deze vrije keuze zal op de proef gesteld worden (Jakobus 1:3, 12, 1 Petrus 1:6-7, Matthéüs 24:13, Markus
13:13, 1 Johannes 5:4-5, Openbaringen 2:7, 10, 11, 17, 26, 3:5, 12, 21, 21:7). Ook ons geloof zal worden
beproeft. Dit is een vast onderdeel van het verbond. Als wij geloven in Jezus en gedoopt worden in Zijn Naam
gaan wij het nieuwe verbond binnen en worden wij verzegeld met de Heilige Geest. Hij is onze Helper en
Leidsman. Ons geloof zal worden beproeft, maar wij kunnen staande blijven omdat de Heilige Geest ons
hierbij helpt. Hij komt ons in onze zwakheden te hulp (Romeinen 8:26). De Heilige Geest leert ons om ons
volledige vertrouw op Jezus te stellen en Jezus was trouw tot in de dood.
Ook Abraham kon kiezen. Op God vertrouwen of niet (Genesis 22). Hij koos voor God en gehoorzaamde
Hem. Hij offerde Izak vrijwillig en gehoorzaam. Abraham vertrouwde God volledig! Toen kon God Zijn liefde
laten zien en Abraham werd rijk gezegend en beloond door God, omdat hij eenvoudig geloofde en deed wat
hem opgedragen was. Ook het volk Israël werd voor de keuze gesteld (Deuteronomium 30:19). Ook het
geloof van Jezus werd beproeft, Hij werd verzocht in de woestijn. Hij kon ook kiezen, Hij was trouw aan Gods
verbond (zie Matthéüs 4, Markus 1, Lukas 4). Zo worden ook wij voor deze keuze gesteld (Johannes 1:12,
3:16, 5:24, Spreuken 8:35-36).
§3.6 De zondeval
Ondanks het geluk, de liefde, trouw en heerlijkheid die God ten toon spreidde in het Paradijs kozen Adam en
Eva niet voor God. Ze lieten zich bedriegen door Satan. Het verbond van liefde en vertrouwen werd
verbroken door ongeloof en ontrouw. Adam en Eva geloofden God niet. Ze wantrouwden God en geloofden
de leugen van Satan (Hosea 6:7). Zo verbonden ze zich aan Satan en zo kreeg Satan heerschappij over de
aarde. Zo kwam de zonde in de wereld en werden de mensen van God afgesneden. Nu leefden ze los van
God, onder de heerschappij van Satan.
§3.7 Gods belofte van herstel en een nieuw verbond
Maar God wilde ábsoluut niet dat dit verbond verbroken zou worden. Hij liet het mooiste wat Hij had, het
Beeld van Hem, de mens, niet zomaar wegkapen door Satan! Hij had de mensen schitterend geschapen naar
Zijn Beeld, de glorieuze kroon op de schepping! Aan hen had Hij de schitterende aarde gegeven, die vol was
van Gods heerlijkheid, glorie, kracht en majesteit. Van hen hield Hij intens veel, de mensen maakten Hem
vrolijk en blij, zij waren Zijn vermaking (Spreuken 8:30-31)! Deze mensen wilde Hij ábsoluut niet kwijt!
Hij had Zich aan de mensen verbonden en maakte een schitterend plan om de mensen weer terug te krijgen.
Hij zou tonen dat Hij Zich aan de mensen verbonden had, en dat Hij trouw is aan Zijn verbintenis met de
mensen, dat liefde en trouw de grondslag zijn van Zijn verbond met de mensen. Hij zou laten zien dat Hij véél
sterker en machtiger is dan Satan. Hij zal de mensen weer terugwinnen en hen herstellen in hun eer. Het
verbroken verbond zal Hij weer herstellen, en compleet nieuw maken, zodat het nooit meer verbroken kan
worden! Het zal een eeuwig verbond zijn!
Met de veroordeling van de mens beloofde God dat er een Verlosser zal komen die Satan finaal zal
overwinnen door zijn kop te vermorzelen (Genesis 3:14-19). Hij beloofde ons weer terug te brengen bij Hem,
zodat Hij ons weer in Zijn armen kan sluiten en Zijn liefde kan tonen. Wij mogen dan weer terug naar het
Paradijs! Dát is het nieuwe verbond.
§3.8 Het nieuwe verbond brengt ons terug bij God
In het nieuwe verbond zullen we niet meer onder de vloek van de zondeval hoeven te leven, wij zullen weer
als koningen heersen over de schepping (zie o.a. Openbaringen 5:10, 22:5). We hoeven dan niet meer in het
zweet van ons aanschijn ons brood te eten, maar God zal in al onze behoeften rijkelijk voorzien (Filippenzen
4:19). Dit is het uiteindelijke doel van het heilsplan van God, de verloren mensen weer terugbrengen bij Hem.
Dát is de kern van het Evangelie!

§3.9 Jezus sluit een nieuw verbond
Het nieuwe verbond is werkelijkheid geworden toen Jezus geboren werd. Hij was zonder zonden, de Zoon
van God, net als de eerste Adam (Lukas 3:38). De eerste Adam was echter niet God Zelf. Jezus wel, Jezus
was van eeuwigheid Gods Zoon (Johannes 17:5, Spreuken 8:22-36) Hij is één met God. Daarom kón Hij
onze vloek dragen, een gewoon mens kon dit niet, Jezus wél. Hij was volkomen zonder zonden, volkomen
Heilig! Hij was een nieuw begin! Jezus leefde net als Adam in een ongeschonden, zuivere relatie met God. Hij
had een intacte verbintenis met God dat gebaseerd was op liefde en vertrouwen en leefde onder de zegen
van God, Hij heerste over de aarde. Precies zoals Adam en Eva in het Paradijs leefden....!
Met de komst van Jezus is het nieuwe verbond werkelijkheid geworden. Jezus was trouw aan dit verbond. Hij
bleef op Gods trouw en liefde vertrouwen, zelfs toen Hij de straf van de zonde droeg bleef Hij vertrouwen op
God. Zo herstelde Hij het verbond met God door geloof en vertrouwen en versloeg zo Satan. Jezus bevrijdde
mensen uit de macht van Satan, bracht hen weer terug bij God en herstelde hen in ere! Jezus sloot een
nieuw verbond en betaalde de straf van het verbroken oude verbond door Zelf het Offer te worden van dit
nieuwe verbond.
§3.10 De doop van Jezus, de relatie met God hersteld
Jezus was volkomen mens, net als wij. Hij was de Zoon van God, omdat Hij volkomen Heilig was, zonder
zonden. Hij was niet een mens met Goddelijke krachten, nee, Hij was een mens net als wij. Nadat Hij gedoopt
was kwam de Heilige Geest in Hem wonen. Door Zijn doop werd het nieuwe verbond realiteit, de Geest van
God kwam weer in de mensen wonen, net als voor de zondeval. De uitstorting van de Heilige Geest begon bij
Jezus, de Rechtvaardige. Hij verwierf Gods gunst door trouw te zijn aan Gods verbond. Iedereen die gedoopt
is in Jezus’ Naam wordt één met Hem en dus ook rechtvaardig voor God. Dán komt de Heilige Geest ook ik
deze rechtvaardige mens wonen.
Jezus was de Rechtvaardige, volkomen zonder zonden en was volledig trouw en gehoorzaam aan Gods
verbond. Zo opende Hij de weg tot God en daalde de Heilige Geest op Hem neer. Zo kon de Heilige Geest,
het zegel van het nieuwe verbond, in Hem komen wonen. De Heilige Geest schrijft de wet in onze harten, Hij
leert ons leven naar Gods wil (Jeremia 31:33-34) en hersteld het Beeld van God is ons.
Na Zijn doop en vervulling met de Heilige Geest begon Zijn bediening van genezingen en wondertekenen.
Jezus was zonder zonden en leefde niet onder de vloek van de zondeval. Hij droeg onze vloek, maar was
Zelf niet onder de vloek, omdat Hij de Rechtvaardige was. Door de vervulling met de Heilige Geest was de
relatie tussen de mens, Jezus en God weer hersteld.
§3.11 Jezus doorstaat de beproeving van het verbond en verslaat Satan
Door de doop van en vervulling met de Heilige Geest leefde Jezus weer net als Adam en Eva, in een
volmaakte zuivere relatie met God. Ook Zijn verbond werd beproeft door de verzoeking in de woestijn. Maar
Jezus bleef getrouw en weerstond de leugens van Satan (zie Matthéüs 4, Markus 1, Lukas 4). Zo versloeg Hij
Satan.
§3.12 Jezus, Beelddrager van God, Heerser over de schepping
Nu de Heilige Geest in Jezus was komen wonen was de relatie tussen God en de mens weer net als in het
Paradijs. Het verbond was hersteld. Nu hoefde Jezus niet in het zweet van zijn aanschijn Zijn brood te
verdienen. Jezus heerste over de schepping als een Koning. Heersen doe je door de spreken, zo deed Jezus
ook. Hij sprak tot de winden en ze waren Hem gehoorzaam (Matthéüs 8:27), Hij sprak tot de vijgenboom en
hij verdorde (Matthéüs 21:19), Hij sprak en er gebeurden wonderen en krachten (Mattheus 13:54). Alles was
Hem onderworpen, zoals ook aan Adam en Eva in het paradijs alles onderworpen was.
§3.13 Jezus hersteld ons in ere, wij kunnen weer heersen en onder de zegen en in overvloed leven
Door de zondeval zijn wij verlaagt geworden, we leven nu onder de vloek, van God afgesneden. Wij heersen
niet meer als koningen, maar moeten zelf met onzen handen (door te werken) realiseren wat wij tot stand
willen brengen. In het zweet van ons aanschijn moeten wij ons brood verdienen en eten. Jezus herstelde de
relatie met God, en door naar Jezus te kijken en in Hem te geloven, leren wij hoe wij weer in een herstelde
relatie met God kunnen leven. Door Jezus kunnen wij als koningen heersen net zoals Hij deed. Jezus sprak
en spijzigende 5000 en 4000 man overvloedig (Markus 8:19-20). Hij sprak en er waren 6 kruiken vol goede
wijn (Johannes 2:6-10), ongeveer 600 liter, aldus de Bijbelse Encyclopedie. Hij sprak en er werden mensen
genezen (Lukas 6:18). Hij sprak en de netten van de vissers scheurden van de hoeveelheid vissen en de
boten zonken bijna (Lukas 5:6-7). Een andere keer sprak Hij en de netten zaten weer vol grote vissen, de
netten scheurden toen niet. Er waren 153 grote vissen in het net (Johannes 21:11).

Het nieuwe verbond is een verbond van overvloed. Dit nieuwe verbond geld ook voor ons, want Jezus
herstelde de relatie met God. Wij kunnen, door het geloof in Jezus (én door gedoopt te worden in Zijn Naam),
ook weer in overvloed en onder de zegen van God leven. Van nature leven wij onder de vloek van de
zondeval, wij zijn verlaagt en gevallen. Wij kunnen nu alleen maar resultaat bereiken door er hard voor te
werken. Door vissen te vangen, de akker te bewerken en te oogsten, brood te bakken, door wijn te maken
van druiven of door wijn te kopen. Kortom, wij moeten er inspanning voor leveren, wij moeten er iets voor
doen. Wij kunnen niet meer met macht spreken zoals Adam en zoals Jezus deed. Nu worden wij genezen
door medicijnen en kruiden die God heeft gegeven in de schepping en niet meer door met macht te spreken.
§3.14 De Beelddragers van God, door Jezus in ere hersteld
Jezus heeft de relatie met God hersteld. Door in Hem te geloven kunnen wij weer als koningen heersen over
de schepping, wij zijn weer Beelddragers van God. Door het geloof in Jezus kunnen wij weer aan ons
oorspronkelijke doel voldoen: leven als een kroon op de schepping, als Beelddragers van God. Jezus is het
volmaakte Beeld van God (Kolossenzen 1:15-20). Zoals God spreekt en het is er, zo ontvangen ook wij
macht om te spreken en te heersen (Markus 16:16-18). Wij hoeven dan niet meer te werken in het zweet van
ons aanschijn, maar door te geloven en te spreken zal het gebeuren.
§3.15 Het nieuwe verbond, vol bovennatuurlijk kracht en heerlijkheid
Natuurlijk moeten wij dan nog werken, trouw zijn en bezig zijn. Adam en Eva moesten ook de hof van Eden
bebouwen en bewaken (Genesis 2:15). Maar wij zijn niet meer afhankelijk van ons werk. God is dan onze
Bron, onze Voorziener en onze Vader. Hij zal in al onze noden naar Zijn rijkdom voorzien (Filippenzen 4:19).
Nooit zal Hij toelaten dat een rechtvaardige wankelt, Hij zal hem onderhouden (Psalm 55:23). Alles is ons nu,
door het geloof én de doop (de éénwording met Hem), onderworpen. Wij kunnen net als Jezus leven.
Petrus liep ook zomaar over het water. Zo ook wij, wij hoeven dan geen boot te bouwen om resultaat te
bereiken. Wij kunnen dan gewoon over het water lopen, door het geloof, omdat wij de kroon op de schepping
zijn en alles ons gehoorzamen moet. Wij zijn geschapen naar Gods Beeld! Jozua wist dit ook, hij sprak en de
zon en de maan stonden stil (Jozua 10:12-13). Elia wist dit ook, hij sprak en het regende 3,5 jaar niet
(Jakobus 5:17). Zo staat heel de Bijbel vol met bovennatuurlijke gebeurtenissen, omdat God Bovennatuurlijk
is. Jozua en Elia waren nog onder het oude verbond, toen moest er nog verzoening gedaan worden. Maar nu
ís er verzoening gedaan door Jezus.
Zo is de mens die in een herstelde relatie met God leeft, het nieuwe verbond, weer de kroon op de
schepping. Alles hier op aarde is hem onderworpen. Wij kunnen als koningen heersen met bovennatuurlijke
kracht, door Jezus Die in ons woont. Door de doop worden wij ingelijfd in Zijn Lichaam en komt Hij met Zijn
Heilige Geest in ons wonen. Dan worden wij omkleed met Hem (1 Korinthe 12:13, Galaten 3:27). Door het
geloof in Jezus en door de doop in Zijn Naam gaan wij het nieuwe verbond binnen. Door Jezus is de relatie
met God hersteld! Jezus heeft het nieuwe verbond gesloten. Wij zijn één geworden met Jezus’ Lichaam, de
Bovennatuurlijke God is in ons komen wonen.
§3.16 Het nieuwe verbond, vol leven, liefde en overvloedige zegen
Het gaat in de Bijbel maar om één ding.  God wil een relatie met ons, mensen, Hij wil ons het leven geven
en ons overvloedig zegenen, omdat Zijn liefde voor ons oneindig is. Wij zijn dragers van Zijn Beeld (Genesis
1:26), wij laten zien Wie God is en hoe Hij is. Wij dragen Zijn heerlijkheid. Daarom zijn wij uiterst kostbaar.
Van eeuwigheid af heeft Hij ons al liefgehad en zal ons tot in eeuwigheid lief hebben (Spreuken 8:30-31,
Jeremia 31:3). Dat is de reden waarom God het verbroken verbond met de mensen wilde herstellen. Door
Jezus’ Offer is dit werkelijkheid geworden. Alle mensen kunnen nu zalig worden door het geloof en door de
doop in Jezus’ Naam. De relatie tussen God en de mensen is hersteld door Jezus.

Hoofdstuk 4
Het verbond met Abraham
§4.1 De weg naar het nieuwe verbond
Voordat het nieuwe verbond werkelijkheid kon worden moest eerst de weg gebaand worden. De mensen
waren van God afgesneden door de zondeval, de relatie tussen God en de mensen was verbroken. Na de
zondvloed had God een verbond met Noach gemaakt, maar de mensen leefden ver bij Hem vandaan. Dan
zien we dat God Zijn verlossingsplan verder uitwerkt door Abram te roepen. God belooft hem dat hij rijk
gezegend zal worden en in hem alle volken van de aarde.
§4.2 Gods verbondssluiting met Abraham
Abram vertrouwt op God, dwars door alle onmogelijkheden heen. Daarom zegent God Abram overvloedig.
Om Abram ervan te overtuigen dat God Zijn beloftes zal houden sluit God een verbond met Abram (Genesis
15:8-21). Vooraf aan de verbondsluiting zien we dat Abram een verbondsmaal (brood en wijn) at met
Melchizédek, de koning en hogepriester (vertegenwoordiger van God) van Salem (Jeruzalem) en geeft
tienden en erkent daarmee dat alles wat hij heeft van God is. Dit zien we in het Nieuwe Testament ook
gebeuren. Voor Zijn kruisiging eet Jezus een verbondsmaal of avondmaal (Lukas 22:7-23).
Bij de verbondssluiting van God en Abram gaat God alleen tussen de offerdieren door, omdat niet God en
Abraham samen een verbond sluiten, maar dat God een verbond met Abraham sluit. Het verbond gaat alleen
van Hem uit. Hij belooft aan Abram en zijn nageslacht dat Hij hem tot een groot volk zal maken en voor
eeuwig hun God zal zijn en dat Hij de nakomelingen van Abram het land Kanaän ten erfdeel zal geven. Als
zegel van dit verbond ontvingen Abram en Saraï een andere naam. Ze heten voortaan Abraham en Sara en
ontvingen het teken van de besnijdenis (Genesis 17).
§4.3 Abraham verbrak het verbond niet, maar geloofde God
Abraham geloofde God en vertrouwde volledig op Gods verbond. Door dat geloof ontving hij op hoge leeftijd
een zoon Izak. Hierdoor betoonde God dat Hij trouw is aan Zijn verbond. Maar dan stelt Hij Abraham op de
proef om te kijken of Abraham ook trouw is aan het gesloten verbond met God (net als bij Adam en Eva in het
Paradijs en de verzoeking van Jezus in de woestijn). God vraagt Abraham om Izak te offeren. Toen Abraham
God volledig gehoorzaam was, wist God dat Abraham trouw was aan het verbond met God en God
bevestigde Zijn beloftes nogmaals aan Abraham. Dit was de omwisseling van het verbond. Abraham gaf God
zijn eniggeboren zoon Izak, God gaf aan de nakomelingen van Abraham Zijn eniggeboren Zoon Jezus!

§4.4 Het schema van het verbond met Abraham
Het verbond van God met Abraham is weer te geven in een schema. Hierin kunnen wij duidelijk zien wat de
plaats van de besnijdenis en de doop is in het verbond met God.

Het verbond van God met Abraham:
Belofte

Zegen

Vloek

Verbondsmaal
Offer
Doop

Zegel
Omwisseling

Beproeving

Genesis 17:7-8 “En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen
uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God,
en uw zaad na u. En Ik zal u, en uw zaad na u, het land uwer
vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaän, tot eeuwige bezitting; en Ik
zal hun tot een God zijn.”
Abraham was trouw aan Gods verbond en geloofde God, daarom ontving hij de
zegen van het verbond: Op hoge leeftijd kreeg hij een zoon Izak (Genesis 21) en
werd de vader van alle gelovigen (Galaten 3:9, Romeinen 4:11-13).
De dreiging van het offer, bij verbreking van het verbond moest diegene net als het
offer in tweeën gehouwen worden. God gaat Zelf tussen de offerdieren door en
neemt daarmee de vloek van het verbond voor Zijn rekening.
Abram at een verbondsmaal (brood en wijn) met Melchizédek (vertegenwoordiger
van God) (Genesis 14:18-20).
Hij offerde een offer en God ging alleen tussen de offerdieren door, want het
verbond ging alleen van God uit (Genesis 15:8-21)
Genesis 22:13b: “En Abraham ging, en nam dien ram, en offerde hem ten
brandoffer in zijns zoons plaats.” De offerdienst wijst heen naar de doop in Christus
(Jezus wordt in het nieuwe verbond het Offerlam. Wij worden in Zijn Naam
gedoopt, wij worden één met het Offer) (vergelijk met Leviticus 1:4, 4:24,
16:21-22).
Het zegel van het verbond was: De naamsverandering van Abram en Saraï naar
Abraham en Sara en ze kregen het teken van de besnijdenis (Genesis 17).
De omwisseling was: Abraham gaf zijn tienden aan Melchizédek en ontving de
zegen van God (Genesis 14). Abraham gaf God zijn eniggeboren zoon Izak, God
gaf aan de nakomelingen van Abraham Zijn eniggeboren Zoon Jezus!
(Genesis 22, Hebreeën 10:12.
Abraham kon kiezen, op God vertrouwen of niet (Genesis 22). Hij koos voor God
en gehoorzaamde Hem. Toen kon God Zijn liefde laten zien en Abraham werd rijk
gezegend en beloond door God, omdat hij eenvoudig geloofde en deed wat hem
opgedragen was.

Hoofdstuk 5
Het verbond met Israël
§5.1 De verbondssluiting op de Sinai
Op de Sinai sloot God een verbond met Israël (Exodus 24), en gaf de 2 stenen tafelen van de wet, de Ark van
het Verbond en stelde de tempeldienst in. Hierin zien we het liefdevolle hart van God voor Zijn volk. Hij komt
bij hen wonen en is niet langer meer een God op afstand. Door de instelling van offerdienst en de dienst der
verzoening in de tabernakel wordt dit mogelijk. De zonden van het volk Israël kunnen verzoend worden door
te offeren.
§5.2 De overeenkomst van het oude verbond
Dit oude verbond was gebaseerd op prestaties, namelijk het houden van de wet. De wet liet zien hoe wij
heilig voor God moeten leven. Als wij daaraan zouden voldoen kon de Heilige God weer bij ons komen wonen
en ons overvloedig zegenen. Daarom was de overeenkomst van dat verbond: houd de wet en je zult
gezegend worden! Houdt je de wet niet, dan kan de Heilige God niet bij jullie komen wonen. Dan blijf je van
God afgesneden en blijf je onder de heerschappij van Satan. Als je de wet niet houdt ben je ontrouw aan het
verbond en zul je onder de vloek moeten leven. Dan zul je Gods toorn over de zonden ervaren, Gods
rechtvaardige toorn over hen die ontrouw zijn aan Zijn liefde en Hem voor onbetrouwbaar houden. Dit staat
beschreven in Deuteronomium 28.
Door de offerdienst konden de Israëlieten telkens weer gereinigd worden van hun overtredingen. Het offer liet
zien dat de zonde de dood brengt, dat ze door de zonde van God afgesneden werden en ze de dood verdient
hadden. Maar dit offer liet ook zien dat er een Messias zou komen en zou sterven in hun plaats. De Messias
zou Zijn volk reinigen van alle zonden (zie o.a. Jeremia 33:15). Door dit heen wijzende en plaatsvervangende
offer konden de Israëlieten toch onder de beloofde zegen van dit verbond leven.
§5.3 Het oude verbond verbroken
Toch verbrak Israël dit verbond met God door andere goden te dienen en niet meer naar God en Zijn
profeten te luisteren (zie o.a. Richteren 2 en Jeremia 11). Zij brachten Gods stem tot zwijgen door de Gods
profeten te doden. Toen trad de vloekzijde van het verbond in werking en ze werden gestraft voor hun
wandaden.
Het oude verbond met Israël, dat bedoeld was om hen onder Gods liefdevolle en overvloedige zegeningen te
brengen, werd verbroken. Israël verbrak de relatie met God door ontrouw te zijn. Maar God bleef trouw aan
het verbond met Abraham, Hij vernietigde Israël niet, ook al hadden zij dat verdient. God heeft Israël lief. In
Jeremia 31:32 lezen we dat God getrouwd is met Israël, door het verbond. Hij heeft Israël lief, maar Israël
hoereert andere goden na.
§5.4 Belofte van een nieuw verbond
Dan belooft God een nieuw verbond te zullen maken. Alle zonden van Israël zullen bedekt en uitgewist
worden. Hij belooft opnieuw met Israël te zullen trouwen (Hosea 2:18-19). Hieruit blijkt hoe ontzettend veel
liefde God voor Zijn bruid Israël heeft. God beloofde een nieuw verbond dat de verbroken relatie met God
weer zou herstellen. Dit nieuwe verbond is gebaseerd op genade en het leven door de Geest van God. De
Heilige Geest stelt ons in staat om te leven naar Gods wil, Hij is onze Helper. Zijn geboden zullen in ons hart
geschreven worden.

§5.5 Het oude verbond bracht de dood
Het Oude Testament was een verbond van de wet  dat bracht de vloek en de dood, omdat niemand de wet
kon houden. Op de dag dat het verbond gesloten werd, werd het al verbroken door de overtreding met het
gouden kalf. De wet werd gebroken, letterlijk en figuurlijk (Exodus 32:19). Toch herstelde God dit verbond
weer, omdat Mozes voor het volk Israël pleitte, en gaf weer nieuwe stenen tafelen van de wet.
 Toen de wet, het zegel van het oude verbond gegeven werd stierven er 3000 mensen op die dag.
§5.6 Het nieuwe verbond brengt het leven
Het Nieuwe Testament is een verbond van de genade  dat brengt zegen en leven, omdat Jezus de wet
volkomen volbracht heeft. Jezus is de Rechtvaardige, Gods Zoon en volkomen zonder zonden. Hij heeft de
vloek en straf gedragen van het oude verbroken verbond en zo de relatie met God en de mensen weer
hersteld.
 Toen de Heilige Geest, het zegel van het nieuwe verbond werd uitgestort kwamen er 3000 mensen
tot (geestelijk) leven (vergelijk Exodus 32:28 met Handelingen 2:41 en 2 Korinthe 3:6).
§5.7 De eis van de wet
Het oude verbond laat zien waarom het nieuwe verbond nodig is. De wet eist van ons een heilig leven, het
laat zien dat wij zondaars zijn (Romeinen 7:7-12). Door op de wet te letten gaan wij meer zonden doen
(Romeinen 5:20). De wet is heilig en goed (Romeinen 7:12), het is een spiegel waarin wij onze zonden zien.
Ik stel me dit voor als een soort ‘zoek de tien verschillen plaatje’ De wet laat een volmaakt mens zien en ik ga
daarnaast staan. Wijs nu maar aan wat er fout is aan mij…., dat is de spiegel van de wet. De wet beschuldigt
ons van zonden en onheiligheid. Daarom is de wet een tuchtmeester tot Christus (Galaten 3:24), want wijzelf
kunnen nooit de wet volbrengen. Daar hebben we Christus, de Volmaakte Mens, de Rechtvaardige, voor
nodig.
§5.8 Jezus volbrengt de wet en opent de weg voor de Heilige Geest
Door de offerdienst werd er verzoening gedaan voor de overtredingen van de Israëlieten. Dit wijst heen naar
het volkomen offer van de Heere Jezus Christus. Door Zijn offer kunnen wij voor eens en voor altijd onder de
zegen van het oude verbond leven. Het oude verbond was verbroken, maar is nu door Christus hersteld,
daarom is het nu een nieuw verbond. De zegen van het oude verbond is precies dezelfde zegen als in het
nieuwe verbond en precies dezelfde zegen als in het Paradijs. In het nieuwe verbond hoeven wij de wet niet
meer volmaakt te houden, omdat Jezus dat voor ons gedaan heeft. Wij hoeven alleen maar te geloven in
Jezus en één met Hem te worden door de doop in Zijn Naam. Dan ziet God ons aan alsof wij de wet
volbracht hebben en komt Hij met Zijn Heilige Geest in ons wonen. Dan kan de Heilige God ons zegenen,
omdat Hij ons aanziet ín Jezus Christus als heilige en volmaakte mensen. Wij hoeven niet meer te offeren
voor onze zonden, wij moeten alleen geloven in Hét Offer voor onze zonden, Jezus Christus. Dan mogen wij
vrij van de zegeningen van het nieuwe verbond genieten, omdat Jezus dat voor ons verdient heeft. Dat is de
christelijke vrijheid (Galaten 5:1), het verbond der genade (Romeinen 6:14).
§5.9 Betekenis van het woordje “Wet”
Belangrijk is het om te weten dat het woordje “Wet” meerdere betekenissen kan hebben. Het hebreeuwse
woord “Thora” (= Wet) betekend: leer, onderwijzing met Goddelijk gezag bekleed. Dit woord wordt gebruikt
om de wet van de tien geboden (decaloog) aan te duiden, maar ook voor de wet van Mozes, de eerste 5
Bijbelboeken, de Pentateuch. Jakobus heeft het over de volmaakte wet die der vrijheid is (Jakobus 1:25).
De kanttekeningen verklaren dit als volgt: “Dat is, het ingeplante woord, namelijk van het Evangelie, gelijk
Jakobus 1:21gezegd wordt. Want het woord wet wordt hier genomen in het algemeen voor een leer, gelijk
Paulus ook de leer van het Evangelie noemt de wet des geloofs; Romeinen 3:27”.
De wet staat dus niet per definitie voor de 10 geboden. De wet staat voor een leer, een onderwijzing met
Goddelijk gezag bekleed. Zo is de wet van Christus een lering die Christus bracht. Door Zijn geboden na te
volgen zijn wij gehoorzaam aan de wet van Christus. Dat is dus niet de wet van Mozes en de 10 geboden, de
wet van het oude verbond. Christus bracht de wet van het nieuwe verbond (Johannes 1:17)! Christus bracht
de wet van de Geest (Romeinen 8:1-17)!
§5.10 Jezus maakte ons vrij van de wet van het oude verbond
Christus heeft de wet van het oude verbond, de wet van Mozes, volbracht. Hij voldeed aan de eis van het
oude verbond. Wij zijn nu niet meer onder de wet. Dat is geen vrijbrief om te zondigen, want door gedoopt te
worden zijn wij dood voor de zonde (Romeinen 6:11-12). Hoe zouden wij dan nog in zonden kunnen leven?
Wij zijn nu vrij van de wet, het Offer ís betaald, de wet ís volbracht. Wij hoeven niet meer aan de eis van de
wet te voldoen. Als we dat wel proberen, stellen we toch ons vertrouwen op onze eigen prestaties. Dan
zeggen wij eigenlijk: “Oké, Jezus volbracht de wet, maar ik moet het ook nog doen (ook al is het alleen maar
uit dankbaarheid)”. Dat is foute gedachte die ons weer onder het juk van de wet brengt (Zie Galaten 3). We
zeggen dan eigenlijk dat wij Christus niet nodig hebben, omdat we het toch zelf willen doen (Galaten 5:4).
Wij zijn geroepen om in vrijheid te leven (Galaten 5:13)!!!

§5.11 De wet van Christus brengt ons in vrijheid
De wet van Christus brengt ons in vrijheid. De Heilige Geest leert ons hoe wij leven moeten tot Gods eer,
zoals Jezus ons gebood toen Hij zei: “Gij zult den Heere, uw God, liefhebben, uit geheel uw hart, en uit
geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand; en uw naaste als uzelven.” (Lukas 10:27,
Galaten 6:2, Jakobus 1:27). Door het geloof in Jezus volbrengen wij de wet en niet door eigen prestaties
(Romeinen 3:28, 10:4). Alleen door het geloof en door de doop worden wij één met Jezus en ziet God ons
aan als zonder zonden (Filippenzen 3:9). In Jezus ziet God ons aan alsof wij zelf de wet volkomen
volbrachten. In Jezus zijn wij zonder zonden, vrij van de wet, vrij van de zonden (Romeinen 7:6, 8:2).
§5.12 Het zegel van het oude verbond was de wet, het zegel van het nieuwe verbond is de Heilige
Geest.
Christus bevrijdde ons van de wet van het oude verbond, door deze te volbrengen. Door Hem ontvangen wij
de Heilige Geest die de wet in onze harten schrijft. Zoals de wet, die geschreven was op stenen tafelen, het
zegel van het oude verbond was. Zo is de Heilige Geest het zegel van het nieuwe verbond.
Het Pinksterfeest was vanouds het Wekenfeest of Oogstfeest (Sjavoeot). Dit was het feest van de
eerstelingen, de eerste garven van de oogst werden geofferd. Later werd op dit feest herdacht dat de wet op
de Sinai gegeven was. En juist op dát feest werd de Heilige Geest uitgestort en schrijf de wet in de vlezen
tafelen van ons hart (2 Korinthe 3:3). De Heilige Geest leert ons hoe wij leven moeten. Hij komt ons in onze
zwakheden te hulp (Romeinen 8:26) en leidt ons in al de waarheid (Johannes 16:13). Zoals de wet het zegel
van het oude verbond was, zo is de Heilig Geest het zegel van het nieuwe verbond (2 Korinthe 1:22, Éfeze
1:13, Galaten 5:18) en leert ons te leven naar Gods wil.
 In het oude verbond liet de wet van de stenen tafelen zien hoe wij leven moeten naar Gods wil.
 In het nieuw verbond leert de Heilige Geest ons hoe wij leven moeten naar Gods wil.
§5.13 De omwisseling van het oude verbond
De Israëlieten moesten hun eerstgeboren zonen lossen en het eerstgeboren vee aan God offeren. Zo zou
God in het nieuwe verbond Zijn éniggeboren Zoon geven tot lossing van de zonden van Israël. Dit beeld
zagen wij ook al bij Abraham die Izak moest offeren. God voorzag toen Zelf in een offerlam.
§5.14 Israël de eerstgeboren zoon van God – Jezus de eniggeboren zoon van God.
In Hosea 11:1 en Exodus 4:22-23 zegt God dat Israël Zijn eerstgeboren zoon is. Zo is ook Jezus Gods
éniggeboren Zoon. Hij werd verworpen opdat de wereld behouden zou worden. Zo werd ook Israël verworpen
zodat de heidenen in konden gaan en aangenomen zouden worden. Zoals Jezus stief om de wereld te
behouden, zo werd ook Israël uitgeroeid om de heidenen in te laten gaan. Zoals Jezus weer opstond uit de
doden, zo stond ook Israël weer op uit de dood in 1948 (Zie Ezechiël 37).
§5.15 De heerlijke toekomst van Israël in het nieuwe verbond
Als we in deze lijn naar Israël kijken en de profetieën ernaast leggen zien we een heerlijke toekomst voor
Israël. Nadat Jezus uit de doden opgestaan was had Hij een verheerlijkt lichaam en maakte Zich bekend aan
Zijn discipelen. Zo zal ook Israël zich bekend maken en laten zien aan de wereld dat zij Gods volk zijn. Jezus
voer op naar de hemel. Israël zal niet net als Jezus opvaren naar de hemel, maar Jezus zal nu weer
terugkomen uit de hemel en bij Zijn volk komen wonen. Hij zal hun Koning wezen en vanuit Jeruzalem de
hele wereld regeren. Of dit de 1000 jaar zullen zijn weet ik niet precies, maar de Bijbel spreekt er wel over.
Dan zal God ook Zijn Heilige Geest uitstorten op Israël, zoals de Heilige Geest uitgestort werd op het
Pinksterfeest na de hemelvaart. Na Jezus’ wederkomst zal Jezus Christus heersen vanuit Jeruzalem en van
daaruit Zijn wet (of leer) doen uit over de hele wereld (Jesaja 2:3, Micha 4:2).
Dit zal gebeuren nadat de volheid van de heidenen zal zijn ingegaan zegt Paulus in Romeinen 11:25-26. Dan
zal ook Israël delen in het nieuwe verbond dat gesloten is in Christus’ Bloed. Jezus heeft al betaald voor de
zonden van Zijn volk. Het nieuwe verbond is al gesloten en van kracht. Alleen de ogen van het volk Israël zijn
daar nog voor gesloten, zij leven nog onder de wet van het oude verbond. Als zij zich tot Christus wenden,
zal dat deksel weggenomen worden (2 Korinthe 3:16).
Ook wij mogen in deze heerlijke toekomst delen, want door gedoopt te worden in Jezus’ Naam worden ook
wij ingelijfd in het nieuwe verbond, in het geestelijke Israël. Wij worden dan ook gerekend als nakomelingen
van Abraham.

§5.16 Schematische weergave van het oude verbond met Israël
Ook het oude verbond met Israël is samen te vatten in een schema, waardoor ook weer duidelijk blijkt wat de
plek van de doop is in het verbond.

Het oude verbond van God met Israël:
Belofte

Zegen
Vloek
Verbondsmaal
Offer
Doop

Zegel
Omwisseling

Beproeving

Exodus 19:4-6: “Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe
Ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot Mij gebracht hebt. Nu dan,
indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo
zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn; En gij zult
Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij
tot de kinderen Israëls spreken zult.”
Door het houden van de wet die geschreven was in het verbondsboek Exodus
20 t/m 23 ontvingen zij de zegen uit Deuteronomium 28:1-14.
De vloeken uit Deuteronomium 28:15-68, dit is de vloek van de wet.
Mozes en de zeventig oudsten van Israël aten en dronken met God een
verbondsmaal op de berg Sinai (Exodus 24:9-11).
Mozes nam de helft van het bloed van het offer en sprenkelde dit op het altaar
en de andere helft sprenkelde hij over het volk (Exodus 24:6-8).
Door de hand op het offer, of op de kop van het offerdier, te leggen werd je één
met het offer dat voor jou zonden gebracht werd (Leviticus 1:4, 4:24, 16:21-22).
Zo worden wij ook één met Jezus door in Zijn Naam gedoopt te worden
(Romeinen 6:5, Galaten 3:27).
God kwam bij hen komen wonen in de Ark van het Verbond. Het zegel van het
verbond waren de 2 stenen tafelen van de wet.
De omwisseling was: de Israëlieten moesten hun gaven geven voor de bouw van
de tabernakel. Dan zou God bij hen komen wonen (Exodus 25:8). Verder
moesten ze hun eerstgeboren zonen lossen en het eerstgeboren vee en de
eerste vruchten en opbrengst van het land offeren (Exodus 34:20, 26).
Het volk Israël werd voor de keuze gesteld om voor of tegen God te kiezen.
(Deuteronomium 30:19).

Hoofdstuk 6
Jezus sluit een nieuw verbond
§6.1 De belofte van het nieuwe verbond
In Deuteronomium 29 profeteert Mozes dat het verbond met Israël verbroken zal worden door hun ontrouw.
Maar daar blijft het niet bij. God belooft een nieuw verbond te zullen maken, lees Deuteronomium 30 maar
eens. De Heere belooft hun hart te besnijden zodat ze de Heere lief zullen hebben met hun hele hart
(Deuteronomium 30:6). Hij zal hen enerlei hart en de vreze des Heeren in hun hart geven, zodat ze niet zullen
afwijken van Zijn geboden (Jeremia 32:38-41). God zal de wet in hun hart schrijven (Jeremia 31:33). God zal
hun stenen hart uit hen wegnemen en hen een vlezen hart geven (Ezechiël 11:19, 36:26).
§6.2 Jezus neemt onze zonden weg
Al deze beloften worden werkelijkheid in het nieuwe verbond, door het bloed van Jezus Christus, de
Middelaar van het nieuwe verbond. Jezus neemt de zonden van Zijn volk weg en opent de weg tot God. Het
zijn de zonden die een scheiding maakten tussen God en de mensen (Jesaja 59:2), maar God beloofde een
Verlosser te zenden Die hun ongerechtigheden zou wegnemen (Jesaja 43:25, 44:22, 53:5, 8, 59:16-21,
Micha 7:18-19, Jeremia 31:34, 33:8, Ezechiël 14:11, 18:22, 36:33, 37:23, Joël 2:23). Vanaf de dag, dat God
hun ongerechtigheden en hun zonden zal wegnemen, zal God hen weer zegenen (Ezechiël 36:33, Haggaï
2:19-20)!
§6.3 Door de doop worden wij één met Jezus
Al deze beloftes zijn werkelijkheid geworden door Jezus Christus (2 Korinthe 1:20). Onze zonden worden
uitgewist door het Offer dat het Heere Jezus bracht op Golgotha. Door gedoopt te worden in Jezus’ Naam
worden wij één met het Offer en worden wij gereinigd van onze zonden. Vanaf díe dag zal God ons weer
zegenen (Ezechiël 36:33, Haggaï 2:19-20). Hij komt dan Zelf in ons wonen met Zijn Heilige Geest.
§6.4 Door de doop worden wij besneden van hart
Door de doop worden wij besneden van hart (Kolossenzen 2:11-13, §1.14). Wij worden afgesneden van ons
oude zondige lichaam en staan wij op in een nieuw leven met Christus. Paulus zegt dat we door de
besnijdenis van ons hart Jood zijn, wij worden tot het volk Israël gerekend.
 “Jood is men door zijn innerlijk, en de besnijdenis is een innerlijke besnijdenis. Het is het werk van de
Geest, niet een voorschrift uit de wet, dus wie innerlijk een Jood is, ontvangt geen lof van mensen
maar van God.”. Romeinen 2:29 (NBV).
Door de doop in Jezus Christus wordt het nieuwe verbond dus werkelijkheid in ons leven! We gaan door de
doop het nieuwe verbond binnen. Het is dus de doop van het nieuwe verbond.
§6.5 De Heilige Geest, het zegel van het nieuwe verbond
Jezus droeg onze schuld weg, Hij vergaf al onze zonden en bracht ons zo weer terug bij God. Nu kan God
weer in ons komen wonen, de relatie tussen God en de mensen is weer hersteld! Door gedoopt te worden in
Jezus’ Naam wordt dit werkelijkheid. Wij staan dan met Jezus op in een nieuw leven, in het nieuwe verbond,
een herstelde relatie met God.
Door handoplegging (doop in de Heilige Geest) ontvangen wij de Heilige Geest, het zegel van het nieuwe
verbond. Dit is wat Jezus bedoelde met de doop in de Heilige Geest en met vuur (Lukas 3:16, §1.9), God zal
weer in ons komen wonen!

De Heilige Geest leert ons te leven in overwinning, kracht en heerlijkheid. De Heilige Geest is onze
Onderwijzer, Helper en Leidsman, Hij leert ons hoe wij kunnen leven zoals Jezus. Hij hersteld het Beeld van
God in ons, wat wij in het Paradijs verloren hadden. De Heilige Geest helpt ons om volmaakt te worden zoals
Jezus was. Hij geeft ons Zijn gaven, heerlijke wonderen van herstel, genezing, bevrijding en opbouw. De
Heilige Geest leert ons te leven zoals Jezus, in een herstelde relatie met God vol levensvreugde en
heerlijkheid, wonderen, bovennatuurlijke krachten, licht en blijdschap. We zullen overweldigd worden door
Gods eeuwige liefde en overvloedige zegeningen.
Zoals we al zagen in §5.7 - §5.12 volbracht Jezus Christus de wet van het oude verbond en bracht een
nieuwe wet, de wet van de Geest. De Heilige Geest is het zegel van het nieuwe verbond (2 Korinthe 1:22,
Éfeze 1:13, Éfeze 4:30). Op Pinksteren is de Heilige Geest uitgestort, omdat Jezus de zonden van Zijn volk
weggenomen had op Golgotha. Wat God door de profeet Joël beloofd had werd werkelijkheid (Joël 2,
Handelingen 2).
Jezus vervulde de wet van het oude verbond, de stenen tafelen van de wet zijn nu verouderd en overbodig
geworden (Hebreeën 8:13, §5.10). God neemt dit stenen hart weg en geeft ons een vlezen hart (Ezechiël
11:19, 36:26, §6.1). In het nieuwe verbond komt de Heilige Geest ín ons wonen. De Heilige Geest schrijft de
wet in de vlezen tafelen van onze harten.
 2 Korinthe 3:3 “Als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt, en door onzen
dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door den Geest des levenden Gods, niet in
stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten.”
§6.6 Het verbondsmaal van het nieuwe verbond
Met de instelling van het avondmaal zien wij dat Jezus een nieuw verbond sluit. Net als Bij Abraham en bij
Israël hoort bij het nieuwe verbond een verbondsmaaltijd (Genesis 14:18-20 en Exodus 24:9-11).
 Lukas 22:19-20: “En Hij nam brood, en als Hij gedankt had, brak Hij het, en gaf het hun, zeggende:
Dat is Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis. Desgelijks ook den
drinkbeker na het avondmaal, zeggende: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed,
hetwelk voor u vergoten wordt.”
Vooraf aan de verbondsluiting at Abram een verbondsmaal (brood en wijn) met Melchizédek, de koning en
hogepriester (vertegenwoordiger van God) van Salem (Jeruzalem). Ook Mozes en de 70 oudsten van Israël
aten met God een verbondsmaal op de berg Sinai. Zo at ook Jezus een verbondsmaal tijdens de
verbondssluiting van het nieuwe verbond, vooraf aan Zijn kruisiging (Lukas 22:7-23).
Op het Paasfeest, waarop de uittocht uit Egypte herdacht wordt, stelt Jezus dit avondmaal of verbondsmaal
in. De ongedesemde broden herinnerden de Israëlieten aan de slavernij in Egypte. Zo herinnerd het
avondmaalsbrood ons aan Christus’ Lichaam dat, om onze zonden en ontrouw, verbroken werd. De wijn
herinnerde de Israëlieten aan het bloed van het paaslam dat voor hen geslacht werd, waarachter zij veilig
waren voor de verderfengel. Zo herinnerd de avondmaalswijn ons aan het bloed van Christus dat, om onze
zonden en ontrouw, vergoten werd en waarachter wij veilige zijn voor Gods oordelen (Zie ook §1.15).
Het avondmaal is een teken van Zijn vlees en Zijn bloed dat voor ons werd vergoten. Het is het verbondsmaal
van het nieuwe verbond met God dat enkel uit zegeningen bestaat, het is dus een FEESTMAAL!!!! Een
herdenkingsmaaltijd van de herstelde relatie tussen God en de mensen. Het nieuwe verbond is werkelijkheid
geworden. Dit betekend dus dat het herstel van Israël werkelijkheid is geworden! Er is verzoening gedaan
door Jezus. Jezus heeft een héél nieuw verbond gesloten, een héél bijzonder verbond. Jezus werd Zelf het
Offer, Hij droeg onze vloek, Hij werd gedood voor ons. Nu is de vloek weg, omdat Jezus de vloek gedragen
heeft. Het nieuwe verbond is een verbond zonder vloek! Dit verbond bestaat uit enkel zegeningen!
§6.7 Het Offer van het nieuwe verbond
Jezus Christus sluit een nieuw verbond. Hij is de vervulling van de beloftes van het nieuwe verbond. Hij is de
beloofde Messias, de Christus! Jezus houd Zich volkomen aan de voorwaarden van het oude verbond, de
wet. Door Hem wordt de wet, en daarmee het oude verbond, volkomen volbracht. Hij is dé Rechtvaardige, het
volkomen Offerlam. Jezus werd het Offer van het nieuwe verbond, net als het offer bij de verbondssluiting
met Abraham (Genesis 15:8-21) en als het offer bij de verbondssluiting met het volk Israël (Exodus 24:6-8).
Jezus werd Zelf hét Offerlam dat verbroken werd. Aan het kruis werd Zijn lichaam verbroken, Zijn bloed
vloeide, Hij werd het offer van het nieuwe verbond! Toen Zijn Lichaam werd verbroken en Zijn Geest van Zijn
lichaam werd gescheiden scheurde het voorhangsel (Matthéüs 27:50-51). Toen werd het nieuwe verbond
gesloten door de bloedrivier van Zijn bloed, door het voorhangsel heen. Wij hebben weer vrije toegang tot
God!!! Hebreeën 10:20 spreekt hierover, namelijk een verse levende weg door het voorhangsel heen. Dit is
het Verbondsoffer wat in tweeën werd gescheurd, Zijn Lichaam voor ons verbroken en gescheiden van Zijn
Geest. De weg naar een nieuw leven is nu vrij. We hebben nu weer vrije toegang tot God!!!

§6.8 Gods trouw aan het verbond met Abraham
God beloofde aan Abraham dat Hij voor eeuwig onze God wil zijn! Maar de relatie tussen God en de
nakomelingen van Abraham, het volk Israël, was verbroken. Israël was ontrouw aan het verbond met God.
Daarom moest Israël hersteld worden, anders zou God niet trouw kunnen blijven aan het verbond met
Abraham. Als God dit verbond zou verbreken betekende dat het einde van God, hoe raar het ook klinkt. Zijn
belofte aan Abraham stond garant voor het herstel van Israël.
Dit was de pleitgrond waar Mozes op pleitte toen God de Israëlieten wilde vernietigen vanwege hun ontrouw
en hardnekkigheid (Exodus 32:9-14). Mozes was ook een nakomeling van Abraham, dus God kon trouw
blijven aan het verbond met Abraham als God Mozes tot een groot volk zou maken. Toch deed God dat niet
omdat Mozes voor Israël pleitte. Hierin was Mozes een beeld van Jezus Die Zijn volk vrij zou pleitten.
Israël had het verbond verbroken en kon de straf niet dragen zonder vernietigd te worden. Omdat er niemand
was die het voor de Israëlieten op kon nemen (Jesaja 59:16), voorzag God Zelf in een Offerlam, Zijn Eigen
Zoon! Jezus zou de straf van Zijn volk dragen. Net als bij Abraham en Izak, voorzag God in een Offerlam! De
ram werd geslacht in plaats van Izak. Zo liet God zien dat Hij trouw is aan het verbond met Abraham!
§6.9 Jezus, de Middelaar van het nieuwe verbond
God wilde niets anders dan Israël zegenen (Ezechiël 33:11, Micha 7:18)! Hij heeft hen hartstochtelijk lief.
Israël is Zijn eerstgeboren zoon (Exodus 4:22), Hij was met hen getrouwd (Jeremia 31:32). God wílde niet
anders dan de verbroken relatie met Israël herstellen.
Daarom zond God Zijn Zoon naar deze aarde om Zijn volk te verlossen van hun zonden. Jezus is de Zoon
van God, de Gezalfde, de beloofde Messias, dé Christus. Hij zou een mens worden, een volkomen mens. Hij
zou optreden als een Middelaar, een Hogepriester. Hij zal de vloek van het verbroken verbond van het volk
Israël betalen. Hij zal het oude verbroken verbond herstellen en verzoening doen voor hun zonden (Hebreeën
9:15). Jezus, de Zoon van God, zou de Hogepriester worden van het nieuwe verbond, Hij is de Middelaar, Hij
bemiddeld voor het volk Israël en voor ons.
§6.10 Jezus bemiddeld tussen de mensen en God
De Zoon van God is zó kostbaar, dat de prijs te laag is om alleen Israël te redden. Als God dan Zijn Zoon zou
geven, dan moeten ook álle volken door Hem zalig worden!
 Jesaja 49:6 “Verder zeide Hij: Het is te gering, dat Gij Mij een Knecht zoudt zijn, om op te richten de
stammen van Jakob, en om weder te brengen de bewaarden in Israël; Ik heb U ook gegeven tot een
Licht der heidenen, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.”
En zo gebeurt het ook. Jezus heeft de relatie tussen God en de mensen hersteld. Hij herstelde het verbroken
oude verbond met Israël en herstelde het verbroken verbond in het Paradijs. Jezus nam de vloek van de
zondeval en de vloek van de wet weg. Jezus herstelde de relatie tussen God en de mensen!
De vloek die het volk Israël verdiend had door het verbond met God te verbreken (Deuteronomium 28:15-68)
en de vloek die wij allemaal verdient hebben door het verbroken verbond in het Paradijs (door de zondeval),
heeft Hij gedragen op het vloekhout (Galaten 3:13, Romeinen 11:26-29). Zo heeft Hij de relatie tussen Israël
en God weer hersteld en tevens de relatie tussen alle mensen en God! Het herstel van Israël is werkelijkheid
geworden door Jezus Christus.
Jezus maakte een nieuw verbond! Door het geloof in Hem en door gedoopt te worden in Hem ziet God ons
aan als één met Jezus. Dan behoren ook wij tot dat nieuwe verbond. Wij zijn dan ingelijfd in het herstelde
verbond met Israël, ingelijfd in Israël. In het nieuwe verbond kunnen we weer leven met God zoals Adam en
Eva leefden in het Paradijs. Wij kunnen weer heersen over de aarde. Jezus herstelde de relatie tussen God
en de mensen!
§6.11 Het nieuwe verbond
Het nieuwe verbond is een héél bijzonder verbond, want dit verbond heeft géén vloekzijde, het bestaat alleen
maar uit zegeningen! De vloek is betaald door Jezus! Het nieuwe verbond is een samenvatting van alle
verbonden van God met de mensen uit het Oude Testament, alleen zonder vloek. Jezus heeft de vloek
weggenomen! Dát is het geweldige van het nieuwe verbond! Dít is het geweldige Evangelie van Jezus
Christus! Alle mensen kunnen zalig worden, uit genade, en delen in Gods eindeloze zegeningen door het
geloof in Jezus Christus. Niemand hoeft er iets voor te doen, hoe groot hun schuld ook is, zelfs de grootste en
gruwelijkste zondaar kan door genade aangenomen worden door het geloof in Jezus Christus en delen in de
gunst en zegeningen van God! Niemand hoeft er iets voor te doen, alleen door te geloven dat Jezus Christus
onze vloek en straf heeft gedragen en door gedoopt te worden in Jezus’ Naam, worden wij één met Jezus en
ziet God ons aan alsof wij nooit zonden gedaan hebben. Wij worden dan in genade aangenomen! Dit is het
Goede Nieuws van het Evangelie!

§6.12 God geeft een nieuw begin
Jezus was een volkomen mens, precies zoals wij maar dan zonder zonden. Jezus werd zonder erfzonde
geboren. Hij was dus niet onder de vloek van de zondeval. Jezus was niet geestelijk dood, maar was
geestelijk levend! Jezus was een nieuw begin! Jezus was uit God geboren, door de Heilige Geest verwekt. Hij
was volkomen zonder zonden, de Zoon van God, net als Adam (Lukas 3:38). Adam was echter niet God Zelf.
Jezus wel, Jezus was van eeuwigheid Gods Zoon (Johannes 17:5, Spreuken 8:22-36). Adam werd gemaakt
uit het stof van de aarde, hij was aards (Genesis 2:7). De tweede Adam, Jezus, is uit de hemel. Hij is een
levendmakende Geest (1 Korinthe 15:45, 47), één met God, volkomen Heilig en volkomen zonder zonden.
Daarom kón Hij onze vloek dragen. Wat een gewoon mens niet kon, kon Jezus wél. Hij was een nieuw begin!
Het verbond in het Paradijs, dat verbroken werd door de zondeval, werd hersteld door God Zelf! Hier schittert
Gods liefde voor ons, mensen! Voor ons was het ónmogelijk om weer tot God terug te keren. Daarom zond
God Zijn Eigen Zoon naar ons toe! Jezus leefde in een ongeschonden, zuivere relatie met God, net als Adam.
De relatie tussen God en de mens werd hersteld door de komst van Jezus! Hij was geestelijk levend. Hij had
een intacte verbintenis met God dat gebaseerd was op liefde en vertrouwen en leefde onder de zegen van
God, Hij heerste over de aarde. Precies zoals Adam en Eva in het Paradijs leefden (zie §3.8 - §3.16)!
De eerste Adam had gefaald en was gestruikeld. Door de eerste Adam kwam de zonde, vloek en dood in de
wereld (Romeinen 5:12-21, 1 Korinthe 15:20-22, 45-49). Maar God geeft een nieuwe begin. Door één te
worden met Jezus, door gedoopt te worden in Zijn Naam, worden wij levend gemaakt met Hem (1 Korinthe
15:22). Dan gaan ook wij het nieuwe verbond binnen, de nieuwe relatie met God! Dan worden wij volkomen
nieuw gemaakt (2 Korinthe 5:17). Dan zullen wij weer Gods Beeld weerspiegelen en de kroon op de
schepping zijn. Dan zal God weer zijn eindeloze liefde voor ons tonen en ín ons komen wonen met Zijn
Heilige Geest. Dan zal God ons weer overweldigen met Zijn liefde, ons Zijn bovennatuurlijke krachten geven
en ons doen heersen over de aarde. Hij zal ons overladen met Zijn zegeningen! Wij zullen weer in vrijheid,
licht, overwinning en in grote vreugde leven voor God. Precies zoals Adam en Eva leefden in het Paradijs!
Precies zoals Jezus leefde op aarde!
§6.13 Jezus was volkomen mens
Jezus was volkomen mens, net als wij. Hij was niet een mens met Goddelijke krachten, nee, Hij was een
mens net als wij! Hij had ook zwakheden, Hij was in alles aan ons gelijk. Alleen deed Hij geen zonden en had
geen zonden (Hebreeën 4:15, Filippenzen 2:7). Hij was de Zoon van God, volkomen Heilig, zonder zonden.
Jezus leefde heilig, omdat Hij God kende. Net zoals Adam en Eva God kenden, zo kende Jezus God ook. Hij
toonde aan ons wie God is. Jezus hield Zich volkomen aan het oude verbond met Israël. Hij volbracht de wet.
Hij was volkomen rechtvaardig!
§6.14 De doop en zalving van Jezus
Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper. Johannes doopte de doop van de bekering tot vergeving van
de zonden (Markus 1:4, §1.9). Maar Jezus was de Rechtvaardige! Hij hoefde Zich niet te bekeren, want Hij
was zonder zonden! Jezus was de vervulling van de doop van Johannes de Doper. Jezus gebood ons om op
deze manier de gerechtigheid van God te realiseren in ons leven (Zie §1.1), namelijk door gedoopt te worden.
Omdat Jezus volkomen zonder zonden was en trouw was aan het oude verbond door de wet volkomen te
vervullen, daalde de Heilige Geest op Hem neer. En God sprak uit de Hemel: “Deze is Mijn Zoon, Mijn
Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!” (Matthéüs 3:17, Deuteronomium 18:15-22, Jesaja 42:1,
Handelingen 3:22). Jezus werd gezalfd met de Heilige Geest omdat Hij volkomen trouw was aan God
verbond. Hij verwierf de zegen van het oude verbond en opende de weg tot God.
§6.15 Jezus is de Gezondene, de Gezalfde, de Christus
Omdat Jezus volkomen zonder zonden was kwam God in Hem wonen met Zijn Heilige Geest. Jezus werd
gezalfd met de Heilige Geest. Daarom is Hij de Gezalfde, de Christus, de Messias. De Geest des Heeren was
op Hem. Jezus is de vervulling van alle beloften van God. Hij werd gezonden om de blijde boodschap te
brengen, om vrijheid uit te roepen en te verbinden de gebrokenen van hart (Jesaja 61:1, Lukas 4:18). Jezus
werd geroepen om een Licht voor de Heidenen te zijn en een Verbond voor de volken (Jesaja 42:6).
 Handelingen 10:37-38 ”Gijlieden weet de zaak, die geschied is door geheel Judéa, beginnende van
Galiléa, na den doop, welken Johannes gepredikt heeft; Belangende Jezus van Názareth, hoe God Hem
gezalfd heeft met den Heiligen Geest en met kracht; Welke het land doorgegaan is, goeddoende, en
genezende allen, die van den duivel overweldigd waren; want God was met Hem.”
Door de kracht van de Heilige Geest kon Jezus wonderen en krachten doen! En niet omdat Hij een mens was
met goddelijke krachten. Pas ná Zijn doop en door de zalving met de Heilige Geest ontving Jezus Gods
bovennatuurlijke en Goddelijke kracht. Zo is dat ook met ons. Als wij gedoopt worden in Jezus’ Naam worden
wij gereinigd van onze zonden en ontvangen wij Zijn heiligheid. Dan komt God ook in ons wonen door de
Heilige Geest en dan zullen ook wij leven in bovennatuurlijke en Goddelijke krachten, net zoals Jezus leefde!

§6.16 Jezus, Koning over de hele aarde
Nu de Heilige Geest in Jezus was komen wonen was de relatie tussen God en de mens weer net als in het
Paradijs. De vloek van de zondeval was weggenomen. God was met Zijn Heilige Geest ín Jezus komen
wonen, nu droeg Jezus weer het Beeld van God (Kolossenzen 1:15). Jezus leefde in een nieuw verbond met
God, net als Adam en Eva vóór de zondeval. Jezus heerste over de schepping als een Koning. De hele
schepping was aan Hem onderworpen, zoals ook aan Adam en Eva in het paradijs alles onderworpen was.
§6.17 Jezus overwon door geloof en vertrouwen
Het verbond met God werd verbroken door ongeloof en ontrouw en werd weer hersteld door geloof en
vertrouwen.
 Jezus was Israëliet, een Jood (nakomeling van Abraham) en werd dus onder de wet geboren.
 Jezus wist dat het Zijn missie was om het verbroken verbond herstellen en Zijn volk weer bij God terug te
brengen.
 Jezus wist dat Hij de beloofde Messias was, de Gezalfde, Die gezonden was om de schuld van Zijn volk
te dragen en hen zo te bevrijden.
 Jezus wist dat Hij Die Persoon was, want Hij was zonder zonden, de Zoon van God en was daarom
gezalfd met de Heilige Geest.
 Jezus kon de vloek dragen omdat Hij Gods Zoon is, volkomen zonder zonden.
 Jezus was vol liefde voor Zijn volk en wilde niets liever dan hen zalig maken (Johannes 13:1)! Want
dáárom was Hij naar de aarde gekomen (Filippenzen 2:7).
 Jezus verbrak het oude verbond niet! Hij vertrouwde volledig op God en leefde onder Gods zegen.
 Jezus wist hoe sterk dat verbond was en wat dat verbond van Gods liefde betekende.
 Jezus wist dat Hij zéér zwaar moest boeten voor de schuld van het volk Israël, maar Hij wist ook dat als
de vloek gedragen was dat dan de relatie met God en Israël weer hersteld zou zijn, en niet alleen met
Israël, maar ook met alle volken van de wereld, ja met de hele mensheid!
 Jezus wist dat als Hij niet zou falen, zoals de eerste Adam faalde, dat Hij niet alleen Israëls schuld zou
betalen, maar ook de vloek zou wegnemen die op de hele mensheid ruste door de zondeval. Een ieder
die in Hem zou geloven en in Hem gedoopt zou worden zou in Gods ogen één zijn met Jezus. Een ieder
die in Jezus gelooft en gedoopt is heeft geen zonde en vloek te vrezen, hij is heilig in Jezus. Net als in het
Paradijs voor de zondeval! Door het geloof en de doop in Jezus wordt je wedergeboren, je wordt een
nieuwe schepping met een intacte relatie met God.
 Jezus kón de vloek dragen aan het kruis op Golgotha, omdat Hij deze vreugde voor Zich stelde, Hij zou
Zijn volk zalig maken. Hij verheugde Zich in de zaligheid van Zijn volk nu Hij hen weer terug bracht bij
God (Hebreeën 12:2).
 Jezus wist dat Hij een verbond had, een liefdesrelatie die volledig intact was, met de Almachtige God.
Wat Hem ook overkwam, Zijn vijanden waren Gods vijanden, Zijn leven was Gods leven, Zijn pijnen
waren Gods pijnen. Hij wist dus dat hij één met God was door het verbond met God.
 Toen Jezus de vloek van het verbroken oude verbond op Golgotha droeg, wist Hij dat God Hem zou
opwekken na Zijn dood (Matthéüs 12:40). Zó sterk is het verbond.
 Jezus wist dat een intact verbond met de Levende God zó sterk is, sterker dan de dood, sterker dan
Satan en het hele rijk van de duisternis!
 Jezus wist dat Hij een intact verbond had met God. Sterker kán niet! Niemand is sterker dan God! Door
het verbond met God ben je één met God!!!
§6.18 Het nieuwe verbond is een verbond van vernieuwing
Door de voldoening en verzoening van Christus is het oude verbond volkomen vervult. Nu is een nieuw
verbond van kracht geworden, veel ruimer en beter dan het oude verbond. In dit nieuwe verbond zijn alle
beloften vervult geworden die God aan Abraham had belooft. Abraham is de voorvader van Jezus Christus en
in Jezus is Abraham de vader van alle gelovigen geworden. Daarom moeten wij gedoopt worden in Christus’
Naam, zodat wij ook nakomelingen van Abraham zullen zijn en erfgenamen van de belofte die God aan
Abraham beloofd had (zie Galaten 3:29).
Het Nieuwe Testament is het Evangelie van Jezus Christus, het is een verbond van vernieuwing, van nieuw
leven in Christus (zie 2 Korinthe 5:17, Galaten 6:15). Door het geloof in Jezus Christus en door gedoopt te
worden in Zijn Naam ontvangen wij Zijn Heilige Geest als zegel van het nieuwe verbond. Dit kan alleen maar
nadat wij gedoopt zijn, want voor die tijd zijn we nog niet in het nieuwe verbond. En hoe kan de HEILIGE
Geest anders wonen in een onheilige zondaar? Daarom moeten wij eerst gedoopt worden  gereinigd
worden van onze zonden, zodat wij heilig voor God worden en zijn Heilige Geest ontvangen kunnen!
Door de doop in Christus (niet de kinderdoop) worden wij overgezet van een oud leven naar een nieuw leven
in Christus. Onze zonden worden vergeven en afgewassen door Jezus’ Bloed. We leven dan niet meer onder
het oude verbond dat uit wetten en inzettingen bestond (Hebreeën 8:8-13), maar zijn door Christus overgezet
in een nieuw leven, in vrijheid onder de genade van God: het nieuwe verbond (Jeremia 31).

§6.19 Het schema van het nieuwe verbond

Het nieuwe verbond werd gesloten door Jezus Christus:
Belofte

Zegen

Vloek
Verbondsmaal

Offer

Doop

Zegel
Omwisseling

Beproeving

Jeremia 31:33-34: “Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart
schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij
zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren,
zeggende: Kent den HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot
hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en
hunner zonden niet meer gedenken.” (zie ook Deuteronomium 30, Ezechiël 36, 
alle beloftes met betrekking op het herstel van Israël)
Alle zegeningen van het oude verbond: “Want zovele beloften Gods als er zijn, die
zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons” (2 Korinthe
1:20). De zegen van Abraham en de belofte van de Heilige Geest
(Galaten 3:13-14).
Weggenomen op Golgotha door Jezus Christus (Galaten 3:13). De vloek is er dus
niet meer!
Het avondmaal  een verbondsmaaltijd, dit is een overwinningsmaaltijd, het teken
van Zijn vlees en Zijn bloed dat voor ons werd verbroken en vergoten. Een teken
van het nieuwe verbond met God, dat enkel uit zegeningen bestaat, het is dus een
feestmaaltijd van de herstelde relatie tussen God en de mensen. Het nieuwe
verbond is werkelijkheid geworden, er is verzoening gedaan door Jezus.
Jezus werd Zelf hét Offerlam en droeg onze vloek. Net als de offerdieren bij
Abrahams verbond met God. Aan het kruis werd Zijn lichaam verbroken, Zijn bloed
vloeide, Hij werd het offer van het nieuwe verbond! Toen Zijn Geest van Zijn
lichaam werd gescheurd scheurde het voorhangsel (Matthéüs 27:50-51). Toen werd
het nieuwe verbond gesloten door de bloedrivier van Zijn bloed, door het
voorhangsel heen  weer vrije toegang tot God. Hebreeën 10:20 spreekt hierover,
namelijk een verse levende weg door het voorhangsel heen. Dit is het
Verbondsoffer wat in tweeën werd gescheurd, Zijn Lichaam voor ons verbroken en
gescheiden van Zijn Geest. De weg naar een nieuw leven is nu vrij. We hebben nu
vrije toegang tot God.
Door gedoopt te worden in de Naam van Jezus worden wij één met het Offer en
gaan wij het nieuwe verbond met God binnen, door de bloedstraat van het bloed
van Jezus. We worden met Hem gekruisigd, met Hem begraven in Zijn dood en
staan met Hem op in een nieuw leven. Het oude verbond is nu hersteld en de
zondeval is teniet gedaan. We zijn verzoend met God! Daarom is het zó belangrijk
om in Jezus’ Naam gedoopt te zijn!
Als zegel van dit nieuwe verbond ontvangen wij de Heilige Geest (2 Korinthe 1:22,
Éfeze 1:13, Éfeze 4:30), Die ons leert leven naar Gods wil.
De omwisseling van het nieuwe verbond is: Wij geven het beste van onze overvloed
aan God (tienden) en wij ontvangen Gods overvloedige zegen (2 Korinthe 9:6,
Maleáchi 3:10, Hebreeën 7:6). Alles wat wij in onszelf hebben geven wij aan God en
wij ontvangen in Jezus Christus al de volheid van God. Wij geven Hem onze
zonden, gebreken, ziektes, vloek, pijnen, gebondenheid en ons verdriet, wij geven
alles aan Hem, ons geld en ons hele leven. Wij ontvangen Zijn gerechtigheid, vrede,
bevrijding, vreugde, gezondheid, overvloed, gezag (Matthéüs 28:18-20, Markus
16:15-18), zegen, wapens (Éfeze 6:10-17), Naam (Johannes 16:23) en het eeuwige
leven.
Jezus werd verzocht in de woestijn. Hij kon kiezen net als Adam en Eva. Jezus was
en bleef trouw aan Gods verbond en overwon zo Satan (zie Matthéüs 4, Markus 1,
Lukas 4). Wij kunnen ook vrijwillig kiezen, voor God of tegen God. Ook wij worden
voor deze keuze gesteld (Johannes 1:12, 3:16, 5:24, Spreuken 8:35-36). Ons geloof
word ook beproeft.

